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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 

1 ขอ้มลูทัว่ไป 

2 เกณฑก์ารจดัท างบการเงิน 

3 นโยบายการบญัชีส าหรับเหตุการณ์ใหม่ 
4 นโยบายการบญัชีท่ีส าคญั 

5 บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
7 ลกูหน้ีการคา้ 

8 เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้น 
9 สินคา้คงเหลือ 
10 โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา 
11 เงินลงทุนอ่ืน 

12 เงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน 
13 เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
14 อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 
15 ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
16 สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 
17 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 
18 เจา้หน้ีการคา้ 
19 ภาระผกูพนัผลประโยชนพ์นกังาน 
20 ทุนเรือนหุน้ 
21 ส ารอง 
22 ส่วนงานด าเนินงาน 
23 ค่าใชจ่้ายในการขาย 
24 ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 
25 ค่าใชจ่้ายผลประโยชนข์องพนกังาน 
26 ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะ 
27 ภาษีเงินได ้
28 ก าไรต่อหุน้ 
29 เงินปันผล 
30 เคร่ืองมือทางการเงิน 
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หมำยเหตุ สำรบัญ 
 
31 ภาระผกูพนักบับุคคลหรือกิจการท่ีไม่เก่ียวขอ้งกนั 
32 เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 
33 มาตรฐานการรายงานทางเงินท่ียงัไม่ไดใ้ช ้
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หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

งบการเงินน้ีไดรั้บอนุมติัใหอ้อกงบการเงินจากคณะกรรมการเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2558 
 

1 ข้อมูลทั่วไป  
 

บริษทั ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) “บริษทั” เป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย และมีท่ีอยู่จด
ทะเบียนตั้งอยูเ่ลขท่ี 530 ซอยสาธุประดิษฐ ์58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 
 

บริษทัจดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเม่ือเดือนธนัวาคม 2521 
 

ผูถื้อหุน้รายใหญ่ในระหว่างปีไดแ้ก่ บริษทั สหพฒันา อินเตอร์ โฮลด้ิง จ ากดั (มหาชน) (ถือหุน้ร้อยละ 22.1) และ
บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั (ถือหุน้ร้อยละ 9.5) ซ่ึงบริษทัทั้งสองแห่งเป็นนิติบุคคลท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศไทย  
 

บริษทัด าเนินธุรกิจหลกัเก่ียวกบัการเป็นตวัแทนจ าหน่ายสินคา้อุปโภคบริโภค  
 

รายละเอียดของบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

ช่ือกจิกำร  ลกัษณะธุรกจิ  ประเทศที่
กจิกำรจดัตั้ง 

 บริษทัถือหุ้นร้อยละ 
   2557  2556 

บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั  พฒันา
อสงัหาริมทรัพย ์

 ไทย  99.9  - 

Amis Du Monde SARL  ซ้ือขายสินคา้  ฝร่ังเศส  81.9  - 
 

2 เกณฑ์กำรจดัท ำงบกำรเงนิ  
 

(ก) เกณฑ์การถอืปฏิบัติ 
 

งบการเงินน้ีจัดท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน รวมถึงแนวปฏิบติัทางการบัญชีท่ีประกาศใช้โดย       
สภาวิชาชีพบัญชีฯ (“สภาวิชาชีพบัญชี”) กฎระเบียบและประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ                
ตลาดหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้ง   
 

สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลายฉบบั ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงาน
ของกลุ่มบริษทั และมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่รอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1  มกราคม 5227 ดงัต่อไปน้ี   
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 5222) การน าเสนองบการเงิน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 5222) งบกระแสเงินสด 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 5222) ภาษีเงินได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 5222) สญัญาเช่า 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 5222) รายได ้
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 5222) ผลประโยชนข์องพนกังาน 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 5222) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา

ต่างประเทศ 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 5222) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 5222) เงินลงทุนในบริษทัร่วม 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 5222) งบการเงินระหวา่งกาล 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 5222) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 5222) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 
(ปรับปรุง 2555) 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการด าเนินงานท่ี
ยกเลิก 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2555) 

ส่วนงานด าเนินงาน 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือถอน การบูรณะ
และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะท่ีคลา้ยคลึงกนั 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4  

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่าหรือไม่ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
ฉบบัท่ี 10 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 

 
ในเบ้ืองตน้การปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ขา้งตน้นั้น ไม่มีผลใหเ้กิดการ
เปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีของกลุ่มบริษทัอยา่งมีสาระส าคญั 
 
นอกเหนือจากมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ข้างต้น สภาวิชาชีพบญัชีไดอ้อกและ
ปรับปรุงมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัอ่ืน ๆ ซ่ึงมีผลบงัคบัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม 5228 เป็นตน้ไป และไม่ไดมี้การน ามาใชส้ าหรับการจดัท างบการเงินน้ี   มาตรฐานการรายงานทาง
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การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ท่ีเก่ียวกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ขอ้ 33 
 

ในระหวา่งปี 2557 บริษทัไดล้งทุนในบริษทัย่อย 2 แห่ง จึงน าเสนองบการเงินรวมส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557  
 

(ข) เกณฑ์การวัดมลูค่า 
 

งบการเงินน้ีจดัท าข้ึนโดยถือหลกัเกณฑก์ารบนัทึกตามราคาทุนเดิม ยกเวน้รายการท่ีส าคญัท่ีแสดงในงบแสดงฐานะ
การเงินดงัต่อไปน้ี 
 

- เคร่ืองมือทางการเงินท่ีแสดงดว้ยมลูค่ายติุธรรมผา่นก าไรหรือขาดทุนวดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 
- สินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายวดัมลูค่าดว้ยราคายติุธรรม 

 

(ค) สกลุเงินที่ใช้ในการด าเนินงานและน าเสนองบการเงิน 
 

งบการเงินน้ีจดัท าและแสดงหน่วยเงินตราเป็นเงินบาทซ่ึงเป็นสกุลเงินท่ีใช้ในการด าเนินงานของบริษทั ขอ้มูล
ทางการเงินทั้งหมดมีการปัดเศษในหมายเหตุประกอบงบการเงินเพ่ือใหแ้สดงเป็นหลกัพนับาท ยกเวน้ท่ีระบุไวเ้ป็น
อยา่งอ่ืน 
 

(ง) การประมาณการและใช้วิจารณญาณ 
 

ในการจดัท างบการเงินใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ผูบ้ริหารตอ้งใชว้ิจารณญาณ การประมาณ
และขอ้สมมติฐานหลายประการ ซ่ึงมีผลกระทบต่อการก าหนดนโยบายการบญัชีและการรายงานจ านวนเงินท่ี
เก่ียวกบั สินทรัพย ์หน้ีสิน รายได ้และค่าใชจ่้าย ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอาจแตกต่างจากท่ีประมาณไว ้
 

ประมาณการและขอ้สมมติฐานท่ีใชใ้นการจดัท างบการเงินจะไดรั้บการทบทวนอยา่งต่อเน่ือง การปรับประมาณการ
ทางบญัชีจะบนัทึกในงวดบญัชีท่ีประมาณการดงักล่าวไดรั้บการทบทวนและในงวดอนาคตท่ีไดรั้บผลกระทบ 
 

ขอ้มลูเก่ียวกบัการประมาณความไม่แน่นอนและขอ้สมมติฐานท่ีส าคญัในการก าหนดนโยบายการบญัชี มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการรับรู้จ านวนเงินในงบการเงินซ่ึงประกอบดว้ยหมายเหตุประกอบงบการเงินต่อไปน้ี 
 

หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 17 และ 27 ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีและภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั 
หมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 19 การวดัมลูค่าของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน์ 
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3 นโยบำยกำรบัญชีส ำหรับเหตุกำรณ์ใหม่ 
 

เกณฑ์ในการจดัท างบการเงินรวม 
 

งบการเงินรวมประกอบดว้ยงบการเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ย (รวมเรียกกนัว่า“กลุ่มบริษทั”) และส่วนไดเ้สียของ
กลุ่มบริษทัในบริษทัร่วม 
 

บริษัทย่อย 
 

บริษทัยอ่ยของบริษทั ไดแ้ก่ 
1. บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั 
2. Amis Du Monde SARL 

 

บริษทัย่อยเป็นกิจการท่ีอยู่ภายใตก้ารควบคุมของกลุ่มบริษทั การควบคุมเกิดข้ึนเม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุม 
ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในการก าหนดนโยบายทางการเงินและการด าเนินงานของกิจการนั้น เพ่ือได้มาซ่ึง
ประโยชน์จากกิจกรรมของบริษทัย่อย งบการเงินของบริษทัย่อยไดร้วมอยู่ในงบการเงินรวม นับแต่วนัท่ีมีการ
ควบคุมจนถึงวนัท่ีการควบคุมส้ินสุดลง 
 

นโยบายการบญัชีของบริษทัย่อยไดถู้กเปล่ียนตามความจ าเป็นเพ่ือให้เป็นนโยบายเดียวกนักบัของกลุ่มบริษทั  
ผลขาดทุนในบริษทัยอ่ยจะตอ้งถกูปันส่วนไปยงัส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมแมว้่าการปันส่วนดงักล่าวจะท าให้
ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมมียอดคงเหลือติดลบกต็าม 
 

บริษัทร่วม (ส่วนได้เสียในตราสารทุน-การบัญชีด้านผู้ลงทุน) 
 

บริษทัร่วมเป็นกิจการท่ีกลุ่มบริษทัมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญัโดยมีอ านาจเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบั
นโยบายทางการเงินและการด าเนินงานแต่ไม่ถึงระดบัท่ีจะควบคุมนโยบายดงักล่าว การมีอิทธิพลอย่างมีนยัส าคญั 
ถกูสนันิษฐานวา่มีอยูเ่ม่ือกลุ่มบริษทัมีอ านาจในการออกเสียงในกิจการอ่ืนในอตัราตั้งแต่ร้อยละ 20 ถึง ร้อยละ 50 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วม บนัทึกในงบการเงินรวมโดยใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย (เงินลงทุนตามวีธีส่วนไดเ้สียของบริษทัท่ีถูก
ลงทุน) โดยรับรู้รายการเร่ิมแรกดว้ยราคาทุน รวมถึงตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือท่ีเกิดจากการท ารายการดงักล่าว  
 

งบการเงินรวมไดร้วมส่วนแบ่งของกลุ่มบริษทัในก าไรหรือขาดทุน และก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนของบริษทัท่ีถูก
ลงทุน นบัจากวนัท่ีมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั จนถึงวนัท่ีการมีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญันั้นส้ินสุดลง เม่ือส่วนแบ่งผล
ขาดทุนท่ีกลุ่มบริษทัไดรั้บมีจ านวนเกินกว่าส่วนไดเ้สียในบริษทัท่ีไปลงทุนนั้น มูลค่าตามบญัชีของส่วนไดเ้สียของ
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กลุ่มบริษทัจะถูกทอนลงจนเป็นศูนยแ์ละจะไม่รับรู้ส่วนแบ่งผลขาดทุนอีกต่อไป เวน้แต่กรณีท่ีกลุ่มบริษทั มีภาระ
ผกูพนัตามกฎหมายหรือตอ้งจ่ายเงินเพ่ือช าระภาระผกูพนัแทนในนามของผูถ้กูลงทุน  
 

การตัดรายการในงบการเงินรวม 
 

ยอดคงเหลือและรายการบญัชีระหวา่งกิจการในกลุ่ม รวมถึงรายได ้หรือค่าใชจ่้ายท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการระหว่างกิจการในกลุ่ม ถูกตดัรายการในการจดัท างบการเงินรวม ก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงซ่ึงเป็นผลมาจาก
รายการกบับริษทัร่วมถูกตดัรายการกบัเงินลงทุนเท่าท่ีกลุ่มบริษทัมีส่วนไดเ้สียในกิจการท่ีถูกลงทุนนั้น ขาดทุนท่ียงั
ไม่เกิดข้ึนจริงถกูตดัรายการในลกัษณะเดียวกบัก าไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง แต่เท่าท่ีเม่ือไม่มีหลกัฐานการดอ้ยค่าเกิดข้ึน 

 

4 นโยบำยกำรบัญชีที่ส ำคัญ 
 

นโยบายการบญัชีท่ีน าเสนอดงัต่อไปน้ีไดถื้อปฏิบติัโดยสม ่าเสมอส าหรับงบการเงินทุกรอบระยะเวลาท่ีรายงาน  
 

(ก) เงินตราต่างประเทศ  
 

รายการบัญชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศ 
 

รายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศแปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานของแต่ละบริษทัในกลุ่มบริษทั 
โดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินและเป็นเงินตราต่างประเทศ ณ วนัท่ีรายงาน แปลงค่าเป็นสกุลเงินท่ีใชใ้นการ
ด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนันั้น   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไม่เป็นตวัเงินซ่ึงเกิดจากรายการบญัชีท่ีเป็นเงินตราต่างประเทศซ่ึงบนัทึกตามเกณฑร์าคา
ทุนเดิม แปลงค่าเป็นสกลุเงินท่ีใชใ้นการด าเนินงานโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิดรายการ  
 

หน่วยงานในต่างประเทศ   
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินของหน่วยงานในต่างประเทศแปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีรายงาน 
 

รายไดแ้ละค่าใชจ่้ายของหน่วยงานในต่างประเทศ แปลงค่าเป็นเงินบาทโดยใชอ้ตัราแลกเปล่ียนท่ีใกลเ้คียงกบัอตัรา 
ณ วนัท่ีเกิดรายการ 
 

ผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนท่ีเกิดจากการแปลงค่า บนัทึกในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่าง
จากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกวา่มีการจ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
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รายการท่ีเป็นตวัเงินท่ีเป็นลูกหน้ีหรือเจา้หน้ีกบัหน่วยงานในต่างประเทศ ซ่ึงรายการดงักล่าวมิไดค้าดหมายว่าจะมี
แผนการช าระหน้ีหรือไม่มีความเป็นไปไดว้่าจะช าระเงินในอนาคตอนัใกล ้ ก าไรและขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
จากรายการทางการเงินดงักล่าวจะถูกพิจารณาเป็นส่วนหน่ึงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ และรับรู้
ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน และแสดงเป็นรายการผลต่างจากอตัราแลกเปล่ียนในส่วนของผูถื้อหุน้ จนกว่ามีการ
จ าหน่ายเงินลงทุนนั้นออกไป 
 

(ข) เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดในงบกระแสเงินสดประกอบดว้ย ยอดเงินสด ยอดเงินฝากธนาคารประเภทเผื่อ
เรียก และเงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง เงินเบิกเกินบญัชีธนาคารซ่ึงจะตอ้งช าระคืนเม่ือทวงถามถือเป็นส่วน
หน่ึงของกิจกรรมจดัหาเงินในงบกระแสเงินสด 
 

(ค) ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอื่น 
 

ลกูหน้ีการคา้แสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ และส ารองจากการขายสินคา้ท่ีมีเง่ือนไขการรับ
ช าระค่าสินคา้จากผูจ้ดัจ าหน่าย 
 

ลกูหน้ีอ่ืนแสดงในราคาตามใบแจง้หน้ีหกัค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

ค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญประเมินจากลูกหน้ีท่ีคาดว่าจะเก็บเงินไม่ได ้และอาศยัประสบการณ์ในการเก็บหน้ีท่ีผ่านมา
ลกูหน้ีจะถกูตดัจ าหน่ายจากบญัชีเม่ือทราบวา่เป็นหน้ีสูญ 
 

(ง) สินค้าคงเหลือ 
 

สินคา้คงเหลือแสดงในราคาทุนหรือมลูค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บแลว้แต่ราคาใดจะต ่ากวา่ 
 

ตน้ทุนของสินคา้ประเภทซ้ือมาขายไปและสินคา้ท่ีเก็บเงินตามยอดขายของผูจ้ดัจ าหน่ายค านวณโดยใชว้ิธีถวัเฉล่ีย
ถ่วงน ้าหนกั ตน้ทุนของสินคา้ประเภทอสังหาริมทรัพยค์ านวณโดยใชว้ิธีเฉพาะเจาะจง ตน้ทุนสินคา้ประกอบดว้ย
ราคาทุนท่ีซ้ือ ตน้ทุนแปลงสภาพหรือตน้ทุนอ่ืนเพ่ือใหสิ้นคา้อยูใ่นสถานท่ีและสภาพปัจจุบนั  
 

มูลค่าสุทธิท่ีจะได้รับเป็นการประมาณราคาท่ีจะขายได้จากการด าเนินธุรกิจปกติหักด้วยค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็น
โดยประมาณในการขาย 
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(จ) โครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา 
 

โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาคือโครงการท่ีถืออสังหาริมทรัพยไ์วด้ว้ยความตั้งใจในการพฒันาเพ่ือ
การขายในการด าเนินธุรกิจปกติ  อสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาแสดงในราคาทุนท่ีบวกดว้ยสัดส่วนของก าไร
ท่ีเหมาะสมหรือ มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บโดยประมาณ  แลว้แต่ราคาใดต ่ากว่า  มูลค่าสุทธิท่ีจะไดรั้บคือราคาขาย
โดยประมาณหกัดว้ยตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการขาย 
 

ตน้ทุนของโครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันาประกอบดว้ย ตน้ทุนของแต่ละโครงการ รวมตน้ทุนจาก
การไดม้า ค่าใชจ่้ายในการพฒันา ตน้ทุนการกูย้ืม และ ค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง  ตน้ทุนการกูย้ืมซ่ึงกูม้าโดยเฉพาะ
เพ่ือใชใ้นโครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพยจ์นกระทัง่การพฒันาส าเร็จ 

 

(ฉ) ภาษขีายของสินค้าจากการขายฝาก 
 

บริษัทบันทึกภาษีขายของสินค้าจากการขายฝาก เม่ือบริษัทส่งสินค้าให้ผูจ้ ัดจ าหน่ายและน าส่งภาษีขายให้
กรมสรรพากร โดยบนัทึกเป็นสินทรัพยห์มุนเวียนในงบแสดงฐานะการเงิน และบริษทัจะเรียกเก็บภาษีขายจากผูจ้ดั
จ าหน่ายเม่ือผูจ้ดัจ าหน่ายขายสินคา้ใหล้กูคา้ 
 

(ช) เงินลงทุน 
 

เงินลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย 
 

เงินลงทุนในบริษทัร่วมและบริษทัย่อยในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั บนัทึกบญัชีโดยใชว้ิธีราคาทุน ส่วน
การบนัทึกบญัชีเงินลงทุนในบริษทัร่วมในงบการเงินรวมใชวิ้ธีส่วนไดเ้สีย 
 

เงินลงทุนในตราสารหนีแ้ละตราสารทุนอ่ืน 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดซ่ึงถือไวเ้พ่ือคา้ จดัประเภทเป็นสินทรัพย์
หมุนเวียนและแสดงในมลูค่ายติุธรรม  ก าไรหรือขาดทุนจากการตีราคาหลกัทรัพยไ์ดบ้นัทึกในงบก าไรหรือขาดทุน 
 

ตราสารหน้ีซ่ึงกลุ่มบริษทัตั้งใจและสามารถถือจนครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด           
เงินลงทุนท่ีจะถือจนครบก าหนด แสดงในราคาทุนตดัจ าหน่ายหกัดว้ยขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน ผลต่าง
ระหวา่งราคาทุนท่ีซ้ือมากบัมูลค่าไถ่ถอนของตราสารหน้ีจะถูกตดัจ่ายโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงตลอดอายุของ
ตราสารหน้ีท่ีเหลือ 
 

ตราสารหน้ีและตราสารทุนซ่ึงเป็นหลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  นอกเหนือจากท่ีถือไวเ้พ่ือคา้หรือตั้งใจถือ
ไวจ้นครบก าหนดจดัประเภทเป็นเงินลงทุนเผื่อขาย ภายหลงัการรับรู้มูลค่าในคร้ังแรกเงินลงทุนเผื่อขายแสดงใน
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มูลค่ายุติธรรม และการเปล่ียนแปลงท่ีไม่ใช่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าและผลต่างจากสกุลเงินตราต่างประเทศของ
รายการท่ีเป็นตัวเงิน บันทึกโดยตรงในส่วนของผูถื้อหุ้น ส่วนผลขาดทุนจากการด้อยค่าและผลต่างจากการ
แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน เม่ือมีการตดัจ าหน่ายเงินลงทุน จะรับรู้ผลก าไรหรือ
ขาดทุนสะสมท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้นโดยตรงเขา้ก าไรหรือขาดทุน ในกรณีท่ีเป็นเงินลงทุนประเภทท่ีมี
ดอกเบ้ีย จะตอ้งบนัทึกดอกเบ้ียในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

เงินลงทุนในตราสารทุนซ่ึงไม่ใช่หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาดแสดงในราคาทุนหกัขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

มลูค่ายติุธรรมของเคร่ืองมือทางการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์พ่ือคา้และหลกัทรัพยเ์ผื่อขายจะใชร้าคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ี
รายงาน 
 

การจ าหน่ายเงินลงทุน 
 

เม่ือมีการจ าหน่ายเงินลงทุน ผลต่างระหวา่งจ านวนเงินสุทธิท่ีไดรั้บและมลูค่าตามบญัชีและรวมถึงก าไรหรือขาดทุน
สะสมจากการตีราคาหลกัทรัพยท่ี์เก่ียวขอ้งท่ีเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้ จะถกูบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน 
 

ในกรณีท่ีกลุ่มบริษทัจ าหน่ายบางส่วนของเงินลงทุนท่ีถืออยู่ การค านวณตน้ทุนส าหรับเงินลงทุนท่ีจ าหน่ายไปและ      
เงินลงทุนท่ียงัถืออยูใ่ชวิ้ธีถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัปรับใชก้บัมูลค่าตามบญัชีของเงินลงทุนท่ีเหลืออยูท่ั้งหมด 
 

(ซ) อสังหาริมทรัพย์เพือ่การลงทุน 
 

อสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนไดแ้ก่อสังหาริมทรัพยท่ี์ถือครองเพ่ือหาประโยชน์จากรายไดค่้าเช่าหรือจากมูลค่าท่ี
เพ่ิมข้ึนหรือทั้งสองอย่าง  ทั้งน้ีไม่ไดมี้ไวเ้พ่ือขายตามปกติธุรกิจหรือใชใ้นการผลิตหรือจดัหาสินคา้หรือใหบ้ริการ
หรือใชใ้นการบริหารงาน   
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนแสดงในราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า   
 

ตน้ทุนรวมค่าใชจ่้ายทางตรงเพ่ือใหไ้ดม้าซ่ึงอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตน้ทุนการก่อสร้างท่ีกิจการก่อสร้างเอง
รวมถึงตน้ทุนวตัถุดิบ ค่าแรงทางตรงและตน้ทุนทางตรงอ่ืนเพ่ือใหอ้สงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนอยู่ในสภาพพร้อม
ใชง้านและรวมถึงตน้ทุนการกูย้ืม 
 

ค่าเส่ือมราคาจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน ซ่ึงค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใหป้ระโยชน์โดยประมาณของ
สินทรัพยแ์ต่ละรายการ  ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 20 - 40 ปี 
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(ฌ) ที่ดนิ อาคารและอปุกรณ์ 
 

การรับรู้และการวัดมลูค่า 
 

สินทรัพย์ท่ีเป็นกรรมสิทธ์ิของกิจการ 
 

ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์แสดงดว้ยราคาทุนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมและขาดทุนจากการดอ้ยค่า 
 

ราคาทุนรวมถึงตน้ทุนทางตรง ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการไดม้าของสินทรัพย ์ตน้ทุนของการก่อสร้างสินทรัพยท่ี์กิจการ
ก่อสร้างเอง รวมถึงตน้ทุนของวสัดุ แรงงานทางตรง และตน้ทุนทางตรงอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัหาสินทรัพย์
เพ่ือใหสิ้นทรัพยน์ั้นอยูใ่นสภาพท่ีพร้อมจะใชง้านไดต้ามความประสงค ์ 
 

ส่วนประกอบของรายการท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์แต่ละรายการท่ีมีอายุการใหป้ระโยชน์ไม่เท่ากนัตอ้งบนัทึกแต่
ละส่วนประกอบท่ีมีนยัส าคญัแยกต่างหากจากกนั  
 

ก าไรหรือขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ คือผลต่างระหว่างส่ิงตอบแทนสุทธิท่ีไดรั้บจากการ
จ าหน่ายกบัมลูค่าตามบญัชีของท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ โดยรับรู้สุทธิเป็นรายไดอ่ื้นในก าไรหรือขาดทุน 
 

การจัดประเภทไปยังอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน 
 

เม่ือมีการเปล่ียนแปลงการใชง้านจากอสังหาริมทรัพยท่ี์มีไวใ้ชง้านไปยงัอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ตอ้งวดั
มูลค่าอสังหาริมทรัพย์นั้ นใหม่ด้วยมูลค่ายุ ติธรรมและจัดประเภทเป็นอสังหาริมทรัพย์เ พ่ือการลงทุน   
อสังหาริมทรัพยซ่ึ์งอยู่ระหว่างการก่อสร้างเพ่ือใชเ้ป็นอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุนในอนาคตวดัมูลค่าดว้ยมูลค่า
ยุติธรรม  หากเกิดก าไรจากการวดัมูลค่าใหม่ซ่ึงเป็นการกลบัรายการผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์เคย
บนัทึกไว ้จ านวนท่ีเพ่ิมข้ึนให้รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนในส่วนท่ีไม่เกินกว่าจ านวนท่ีท าให้มูลค่าตามบญัชีของ
อสงัหาริมทรัพยก์ลบัไปเท่ากบัมลูค่าท่ีควรจะเป็น 
 

ต้นทุนท่ีเกิดขึน้ในภายหลงั 
 

ตน้ทุนในการเปล่ียนแทนส่วนประกอบจะรับรู้เป็นส่วนหน่ึงของมูลค่าตามบญัชีของรายการท่ีดิน อาคารและ
อุปกรณ์ ถา้มีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่ท่ีกลุ่มบริษทัจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากรายการนั้น 
และสามารถวดัมลูค่าตน้ทุนของรายการนั้นไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ ช้ินส่วนท่ีถูกเปล่ียนแทนจะถูกตดัจ าหน่ายตามมูลค่า
ตามบญัชี ตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนในการซ่อมบ ารุงท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนเป็นประจ าจะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน
เม่ือเกิดข้ึน 
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ค่าเส่ือมราคา 
 

ค่าเส่ือมราคาค านวณจากมูลค่าเส่ือมสภาพของรายการอาคาร และอุปกรณ์ ซ่ึงประกอบดว้ยราคาทุนของสินทรัพย์
หรือตน้ทุนในการเปล่ียนแทนอ่ืน หกัดว้ยมลูค่าคงเหลือของสินทรัพย ์ 
 

ค่าเส่ือมราคาบนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายในก าไรหรือขาดทุน ค านวณโดยวิธีเส้นตรงตามเกณฑ์อายุการให้ประโยชน์
โดยประมาณของส่วนประกอบของสินทรัพยแ์ต่ละรายการ ยกเวน้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ค านวณตามวิธีผลรวมจ านวน
ปี ประมาณการอายกุารใหป้ระโยชนข์องสินทรัพยแ์สดงไดด้งัน้ี  
 

อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี  20 - 50 ปี 
เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ  3 - 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง  5 ปี 
 

กลุ่มบริษทัไม่คิดค่าเส่ือมราคาส าหรับท่ีดินและสินทรัพยท่ี์อยูร่ะหวา่งการก่อสร้าง 
 

วิธีการคิดค่าเส่ือมราคา อายุการให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่าคงเหลือ ถูกทบทวนอย่างนอ้ยท่ีสุดทุกส้ิน
รอบปีบญัชี และปรับปรุงตามความเหมาะสม 

 

(ญ) สินทรัพย์ไม่มีตัวตน  
 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน ๆ 
 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืนๆ ท่ีกลุ่มบริษทัซ้ือมาและมีอายุการใช้งานจ ากดั ไดแ้ก่ เคร่ืองหมายการคา้และลิขสิทธ์ิ
ฐานขอ้มลูลกูคา้แสดงในราคาทุนหกัค่าตดัจ าหน่ายสะสมและผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าสะสม  
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการ 
 

รายจ่ายภายหลงัการรับรู้รายการจะรับรู้เป็นสินทรัพยเ์ม่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต  โดยรวมเป็น
สินทรัพยท่ี์สามารถระบุไดท่ี้เก่ียวขอ้งนั้น ค่าใชจ่้ายอ่ืน รวมถึงค่าความนิยมและตราผลิตภณัฑท่ี์เกิดข้ึนภายในรับรู้
ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือเกิดข้ึน 
 

ค่าตัดจ าหน่าย 
 

ค่าตดัจ าหน่ายค านวณจากราคาทุนของสินทรัพยห์รือจ านวนอ่ืนท่ีใชแ้ทนราคาทุนหกัดว้ยมลูค่าคงเหลือ 
 

  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 
 

27 

ค่าตัดจ าหน่ายรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงซ่ึงโดยส่วนใหญ่จะสะท้อนรูปแบบท่ีคาดว่าจะได้รับ
ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคตจากสินทรัพยน์ั้นตามระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บประโยชน์จากสินทรัพยไ์ม่มี
ตวัตน โดยเร่ิมตดัจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเม่ือสินทรัพยน์ั้นพร้อมท่ีจะใหป้ระโยชน ์ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะไดรั้บ
ประโยชนส์ าหรับปีปัจจุบนัและปีเปรียบเทียบแสดงไดด้งัน้ี 
 

เคร่ืองหมายการคา้ 10 ปี 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ 10 ปี 
 
วิธีการตดัจ าหน่าย ระยะเวลาท่ีคาดวา่จะไดรั้บประโยชน ์และมลูค่าคงเหลือ จะไดรั้บการทบทวนทุกส้ินรอบปีบญัชี
และปรับปรุงตามความเหมาะสม  
 

(ฎ) สิทธิการเช่า 
 
สิทธิการเช่าวดัมูลค่าดว้ยวิธีราคาทุน  และค่าตดัจ าหน่ายค านวณรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตามอายุ
การเช่า 

 

(ฏ) การด้อยค่า 
 

ยอดสินทรัพยต์ามบญัชีของกลุ่มบริษทัไดรั้บการทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการดอ้ยค่าหรือไม่ ใน
กรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท าการประมาณมูลค่าสินทรัพยท่ี์คาดว่าจะไดรั้บคืน ส าหรับสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนท่ีมีอายุการให้
ประโยชนไ์ม่ทราบแน่นอน หรือยงัไม่พร้อมใชง้าน จะประมาณมลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนทุกปี ในช่วงเวลาเดียวกนั   
 
ขาดทุนจากการดอ้ยค่ารับรู้เม่ือมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่าตามบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิด
เงินสดสูงกว่ามูลค่าท่ีจะไดรั้บคืน ขาดทุนจากการดอ้ยค่าบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน เวน้แต่เม่ือมีการกลบัรายการ
การประเมินมูลค่าของสินทรัพยเ์พ่ิมของสินทรัพยช้ิ์นเดียวกนัท่ีเคยรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุ้นและมีการดอ้ยค่าใน
เวลาต่อมา  ในกรณีน้ีจะรับรู้ในส่วนของผูถื้อหุน้ 
 
เม่ือมีการลดลงในมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขาย ซ่ึงไดบ้นัทึกในส่วนของผูถื้อหุ้น และมีความ
ชดัเจนว่าสินทรัพยด์งักล่าวมีการดอ้ยค่า  ยอดขาดทุนซ่ึงเคยบนัทึกในส่วนของผูถื้อหุน้จะถูกบนัทึกในก าไรหรือ
ขาดทุนโดยไม่ตอ้งปรับกบัยอดสินทรัพยท์างการเงินดงักล่าว  ยอดขาดทุนท่ีบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนเป็นผลต่าง
ระหว่างราคาทุนท่ีซ้ือกับมูลค่ายุติธรรมในปัจจุบนัของสินทรัพย์ หักขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพยท์าง
การเงินนั้นๆ ซ่ึงเคยรับรู้แลว้ในก าไรหรือขาดทุน 
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การค านวณมลูค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืน 
 

มูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนของหลักทรัพย์ท่ีถือไวจ้นกว่าจะครบก าหนดและลูกหน้ีท่ีบันทึกโดยวิธีราคาทุน           
ตดัจ าหน่าย ค านวณโดยการหามูลค่าปัจจุบนัของประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคต คิดลดดว้ยอตัรา
ดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง ส าหรับลกูหน้ีระยะสั้นไม่มีการคิดลด 
 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท์างการเงินส าหรับหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย ค านวณโดยอา้งอิงถึงมลูค่ายติุธรรม 
 

มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืนของสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงิน  หมายถึง มูลค่าจากการใชข้องสินทรัพยห์รือ
มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพยห์ักตน้ทุนในการขายแลว้แต่มูลค่าใดจะสูงกว่า ในการประเมินมูลค่าจากการใชข้อง
สินทรัพย ์ ประมาณการกระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนาคตจะคิดลดเป็นมูลค่าปัจจุบนัโดยใชอ้ตัราคิดลดก่อนค านึง
ภาษีเงินได้เพ่ือให้สะท้อนมูลค่าท่ีอาจประเมินได้ในตลาดปัจจุบัน ซ่ึงแปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อ
สินทรัพย ์ ส าหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อใหเ้กิดกระแสเงินสดรับโดยอิสระจากสินทรัพยอ่ื์น จะพิจารณามูลค่าท่ีคาดว่า
จะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อใหเ้กิดเงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 
 

การกลบัรายการด้อยค่า 
 

ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ทางการเงินจะถูกกลบัรายการ เม่ือมูลค่าท่ีคาดว่าจะได้รับคืนเพ่ิมข้ึนใน
ภายหลงั และการเพ่ิมข้ึนนั้นสัมพนัธ์โดยตรงกบัขาดทุนจากการดอ้ยค่าท่ีเคยรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน ส าหรับ
สินทรัพยท์างการเงินท่ีบนัทึกโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่ายและตราสารหน้ีท่ีจดัประเภทเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย      
การกลบัรายการจะถูกบนัทึกในก าไรหรือขาดทุน  ส่วนสินทรัพยท์างการเงินท่ีเป็นตราสารทุนท่ีจดัประเภทเป็น
หลกัทรัพยเ์ผื่อขาย การกลบัรายการจะถกูรับรู้โดยตรงในก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของค่าความนิยมจะไม่มีการปรับปรุงกลบัรายการ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของสินทรัพยท่ี์
ไม่ใช่สินทรัพยท์างการเงินอ่ืนๆ ท่ีเคยรับรู้ในงวดก่อนจะถูกประเมิน ณ ทุกวนัท่ีท่ีออกรายงานว่ามีขอ้บ่งช้ีเร่ืองการ
ดอ้ยค่าหรือไม่ ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถูกกลบัรายการ หากมีการเปล่ียนแปลงประมาณการท่ีใชใ้นการค านวณ
มลูค่าท่ีคาดวา่จะไดรั้บคืน  ขาดทุนจากการดอ้ยค่าจะถกูกลบัรายการเพียงเท่าท่ีมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพยไ์ม่เกิน
กว่ามูลค่าตามบญัชีภายหลงัหักค่าเส่ือมราคาหรือค่าตดัจ าหน่าย เสมือนหน่ึงไม่เคยมีการบนัทึกขาดทุนจากการ    
ดอ้ยค่ามาก่อน 
 

(ฐ) หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย 
 

หน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียบนัทึกเร่ิมแรกในมูลค่ายุติธรรมหักค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวกบัการเกิดหน้ีสิน ภายหลงัจากการ
บนัทึกหน้ีสินท่ีมีภาระดอกเบ้ียจะบนัทึกต่อมาโดยวิธีราคาทุนตดัจ าหน่าย ผลต่างระหว่างยอดหน้ีเร่ิมแรกและยอด
หน้ีเม่ือครบก าหนดไถ่ถอนจะบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตลอดอายกุารกูย้ืมโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
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(ฑ) เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 
 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนแสดงในราคาทุน 
 

(ฒ) ผลประโยชน์ของพนักงาน  
 

โครงการสมทบเงิน 
 

โครงการสมทบเงินเป็นโครงการผลประโยชน์พนกังานหลงัออกจากงาน ซ่ึงกิจการจ่ายสมทบเป็นจ านวนเงินท่ี
แน่นอนไปอีกกิจการหน่ึงแยกต่างหาก (กองทุนส ารองเล้ียงชีพ) และจะไม่มีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระ
ผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายสมทบเพ่ิมเติม ภาระผูกพนัในการสมทบเขา้โครงการสมทบเงินจะถูกรับรู้เป็น
ค่าใชจ่้ายพนกังานในก าไรหรือขาดทุนในรอบระยะเวลาท่ีพนกังานไดท้ างานใหก้บักิจการ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไวเ้ป็นโครงการผลประโยชน์หลงัออกจากงานนอกเหนือจากโครงการสมทบเงิน 
ภาระผกูพนัสุทธิของกลุ่มบริษทัจากโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวถ้กูค านวณแยกต่างหากเป็นรายโครงการจาก
การประมาณผลประโยชน์ในอนาคตท่ีเกิดจากการท างานของพนกังานในปัจจุบนัและในงวดก่อน ๆ ผลประโยชน์
ดงักล่าวไดมี้การคิดลดกระแสเงินสดเพ่ือใหเ้ป็นมลูค่าปัจจุบนั 
 

การค านวณนั้นจดัท าโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยัท่ีไดรั้บอนุญาตเป็นประจ าอย่างสม ่าเสมอโดยวิธีคิดลดแต่ละ
หน่วยท่ีประมาณการไว ้ 
 

เม่ือมีการเพ่ิมผลประโยชนใ์นโครงการผลประโยชน ์สดัส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนของผลประโยชนท่ี์เก่ียวขอ้งกบัตน้ทุนบริการ
ในอดีตของพนกังานรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเสน้ตรงตามระยะเวลาถวัเฉล่ียจนถึงวนัท่ีผลประโยชน์นั้นเป็น
สิทธิขาด ผลประโยชนท่ี์เป็นสิทธิขาดจะรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายในก าไรหรือขาดทุนทนัที 
 

บริษทัรับรู้ก าไรขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาตร์ประกันภัยทั้ งหมดท่ีเกิดข้ึนในก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จ และรับรู้ค่าใชจ่้ายของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไวใ้นก าไรหรือขาดทุน  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจ้าง  
 

ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัแสดงเจตนาผูกพนัอย่างชดัเจนเก่ียวกบัการเลิกจา้ง และไม่มี
ความเป็นไปได้ท่ีจะยกเลิก มีรายละเอียดอย่างเป็นทางการทั้ งการเลิกจ้างก่อนวนัเกษียณตามปกติ หรือการ
สนบัสนุนการออกจากงานโดยสมคัรใจ ผลประโยชน์เม่ือเลิกจา้งรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือบริษทัเสนอใหมี้การออก



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 
 

30 

จากงานโดยสมคัรใจ และมีความเป็นไปไดท่ี้จะไดรั้บการตอบรับขอ้เสนอนั้น และสามารถประมาณจ านวนไดอ้ย่าง
สมเหตุสมผล  
 

ผลประโยชน์ระยะส้ันของพนักงาน 
 

ภาระผูกพนัผลประโยชน์ระยะสั้นของพนกังานวดัมูลค่าโดยมิไดคิ้ดลดกระแสเงินสดและรับรู้เป็นค่าใชจ่้ายเม่ือ
พนกังานท างานให ้
 

หน้ีสินรับรู้ดว้ยมูลค่าท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระส าหรับการจ่ายโบนสัเป็นเงินสดระยะสั้นหรือการปันส่วนก าไร หาก
บริษทัมีภาระผูกพนัตามกฎหมายหรือภาระผูกพนัโดยอนุมานท่ีจะตอ้งจ่ายอนัเป็นผลมาจากการท่ีพนักงานได้
ท างานใหใ้นอดีตและภาระผกูพนัน้ีสามารถประมาณไดอ้ยา่งสมเหตุสมผล  
 

(ณ) ประมาณการหน้ีสิน 
 

ประมาณการหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือกลุ่มบริษทัมีภาระหน้ีสินตามกฎหมายท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึนอนั
เป็นผลมาจากเหตุการณ์ในอดีต และมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ายไป
เพ่ือช าระภาระหน้ีสินดงักล่าว  ประมาณการหน้ีสินพิจารณาจากการคิดลดกระแสเงินสดท่ีจะจ่ายในอนาคตโดยใช้
อตัราคิดลดในตลาดปัจจุบนัก่อนค านึงถึงภาษีเงินได ้ เพ่ือใหส้ะทอ้นจ านวนท่ีอาจประเมินไดใ้นตลาดปัจจุบนัซ่ึง
แปรไปตามเวลาและความเส่ียงท่ีมีต่อหน้ีสิน  ประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่านไปรับรู้เป็น
ตน้ทุนทางการเงิน 
 

(ด) รายได้ 
 

รายไดท่ี้รับรู้ไม่รวมภาษีมลูค่าเพ่ิมหรือภาษีขายอ่ืนๆ และแสดงสุทธิจากส่วนลดการคา้ และส่วนลดพิเศษ 
 

การขายสินค้า 
 

รายไดรั้บรู้ในก าไรหรือขาดทุนเม่ือไดโ้อนความเส่ียงและผลตอบแทนของความเป็นเจา้ของสินคา้ท่ีมีนยัส าคญัไป
ใหก้บัผูซ้ื้อแลว้ และจะไม่รับรู้รายไดถ้า้ฝ่ายบริหารยงัมีการควบคุมหรือบริหารสินคา้ท่ีขายไปแลว้นั้นหรือมีความ
ไม่แน่นอนท่ีมีนยัส าคญัในการไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจากการขายสินคา้หรือให้บริการนั้น ไม่อาจวดัมูลค่า
ของจ านวนรายไดแ้ละตน้ทุนท่ีเกิดข้ึนไดอ้ย่างน่าเช่ือถือ หรือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนท่ีจะตอ้งรับคืน
สินคา้ 
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รายได้ค่าเช่า 
 

รายได้ค่าเช่าจากอสังหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า  
ค่าใชจ่้ายเร่ิมแรกท่ีเกิดข้ึนเป็นการเฉพาะเพ่ือใหเ้กิดสญัญาเช่ารับรู้เป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญา  ค่าเช่าท่ี
อาจเกิดข้ึนรับรู้เป็นรายไดใ้นรอบระยะเวลาบญัชีซ่ึงค่าเช่านั้นเกิดข้ึน 
 

เงินปันผลรับ 
 

เงินปันผลรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนในวนัท่ีบริษทัมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล 
 

ดอกเบีย้รับ 
 

ดอกเบ้ียรับบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนตามเกณฑค์งคา้ง   
 

(ต) ต้นทุนทางการเงิน 
 

ตน้ทุนทางการเงินประกอบดว้ยดอกเบ้ียจ่ายของเงินกูย้ืมและประมาณการหน้ีสินส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากเวลาท่ีผ่าน
ไป และส่ิงตอบแทนท่ีคาดวา่จะตอ้งจ่าย  รับรู้ในก าไรหรือขาดทุนโดยใชวิ้ธีอตัราดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริง 
 

(ถ) สัญญาเช่าด าเนินงาน  
 

รายจ่ายภายใตส้ัญญาเช่าด าเนินงานบนัทึกในก าไรหรือขาดทุนโดยวิธีเส้นตรงตลอดอายุสัญญาเช่า ประโยชน์ท่ี
ไดรั้บตามสญัญาเช่า จะรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเป็นส่วนหน่ึงของค่าเช่าทั้งส้ินตามสญัญาตลอดอายสุญัญาเช่า 
 

ค่าเช่าท่ีอาจเกิดข้ึนตอ้งน ามารวมค านวณจ านวนเงินขั้นต ่าท่ีตอ้งจ่ายตามระยะเวลาท่ีคงเหลือของสญัญาเช่า เม่ือไดรั้บ
การยืนยนัการปรับค่าเช่า 
 

(ท) ภาษเีงินได้ 
 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดส้ าหรับปีประกอบดว้ยภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ภาษีเงินได้
ของงวดปัจจุบนัและภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุนเวน้แต่ในส่วนท่ีเก่ียวกบัรายการท่ีเก่ียวขอ้ง
ในการรวมธุรกิจ หรือ รายการท่ีรับรู้โดยตรงในส่วนของผูถื้อหุน้หรือก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
 

ภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัไดแ้ก่ภาษีท่ีคาดว่าจะจ่ายช าระหรือไดรั้บช าระ โดยค านวณจากก าไรหรือขาดทุน
ประจ าปีท่ีตอ้งเสียภาษี โดยใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใช้หรือท่ีคาดว่ามีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน ตลอดจนการ
ปรับปรุงทางภาษีท่ีเก่ียวกบัรายการในปีก่อนๆ 
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ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีบนัทึกโดยค านวณจากผลแตกต่างชัว่คราวท่ีเกิดข้ึนระหว่างมูลค่าตามบญัชีของสินทรัพย์
และหน้ีสินและจ านวนท่ีใช้เพ่ือความมุ่งหมายทางภาษี ภาษีเงินไดร้อการตัดบญัชีจะไม่ถูกรับรู้เม่ือเกิดจากผล
แตกต่างชัว่คราวต่อไปน้ี การรับรู้ค่าความนิยมในคร้ังแรก การรับรู้สินทรัพยห์รือหน้ีสินในคร้ังแรกซ่ึงเป็นรายการท่ี
ไม่ใช่การรวมธุรกิจและรายการนั้นไม่มีผลกระทบต่อก าไรขาดทุนทางบญัชีหรือทางภาษี และผลแตกต่างท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้หากเป็นไปไดว้า่จะไม่มีการกลบัรายการในอนาคตอนัใกล ้
 

การวดัมูลค่าของภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีตอ้งสะทอ้นถึงผลกระทบทางภาษีท่ีจะเกิดจากลกัษณะวิธีการท่ีกลุ่ม
บริษทัคาดว่าจะไดรั้บผลประโยชน์จากสินทรัพย์หรือจะจ่ายช าระหน้ีสินตามมูลค่าตามบญัชี ณ วนัท่ีส้ินรอบ
ระยะเวลาท่ีรายงาน 
 

ภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีวดัมูลค่าโดยใชอ้ตัราภาษีท่ีคาดว่าจะใชก้บัผลแตกต่างชัว่คราวเม่ือมีการกลบัรายการโดย
ใชอ้ตัราภาษีท่ีประกาศใชห้รือท่ีคาดวา่มีผลบงัคบัใช ้ณ วนัท่ีรายงาน 
 

ในการก าหนดมูลค่าของภาษีเงินได้ของงวดปัจจุบันและภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี  กลุ่มบริษทัต้องค านึงถึง
ผลกระทบของสถานการณ์ทางภาษีท่ีไม่แน่นอนและอาจท าใหจ้ านวนภาษีท่ีตอ้งจ่ายเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบ้ียท่ีตอ้ง
ช าระ  กลุ่มบริษทัเช่ือว่าไดต้ั้งภาษีเงินไดค้า้งจ่ายเพียงพอส าหรับภาษีเงินไดท่ี้จะจ่ายในอนาคต ซ่ึงเกิดจากการ
ประเมินผลกระทบจากหลายปัจจยั รวมถึง การตีความทางกฏหมายภาษี และจากประสบการณ์ในอดีต  การประเมิน
น้ีอยู่บนพ้ืนฐานการประมาณการและขอ้สมมติฐาน และอาจจะเก่ียวขอ้งกบัการตดัสินใจเก่ียวกบัเหตุการณ์ใน
อนาคต  ขอ้มลูใหม่ๆอาจจะท าใหก้ลุ่มบริษทัเปล่ียนการตดัสินใจโดยข้ึนอยู่กบัความเพียงพอของภาษีเงินไดค้า้งจ่าย
ท่ีมีอยู ่ การเปล่ียนแปลงในภาษีเงินไดค้า้งจ่ายจะกระทบต่อค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดใ้นงวดท่ีเกิดการเปล่ียนแปลง 

 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีและหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีสามารถหกักลบไดเ้ม่ือกิจการมีสิทธิตาม
กฎหมายท่ีจะน าสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัมาหกักลบกบัหน้ีสินภาษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภาษีเงิน
ไดน้ี้ประเมินโดยหน่วยงานจดัเก็บภาษีหน่วยงานเดียวกนัส าหรับหน่วยภาษีเดียวกนัหรือหน่วยภาษีต่างกนั ส าหรับ
หน่วยภาษีต่างกนันั้นกิจการมีความตั้งใจจะจ่ายช าระหน้ีสินและสินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัดว้ยยอดสุทธิ
หรือตั้งใจจะรับคืนสินทรัพยแ์ละจ่ายช าระหน้ีสินในเวลาเดียวกนั 
 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชีจะบนัทึกต่อเม่ือมีความเป็นไปไดค่้อนขา้งแน่นอนว่าก าไรเพ่ือเสียภาษีใน
อนาคตจะมีจ านวนเพียงพอกบัการใชป้ระโยชนจ์ากผลแตกต่างชัว่คราวดงักล่าว สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี
จะถกูทบทวน ณ ทุกวนัท่ีรายงานและจะถกูปรับลดลงเท่าท่ีประโยชนท์างภาษีจะมีโอกาสถกูใชจ้ริง 
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(ธ) ก าไรต่อหุ้น  
 

กลุ่มบริษทัแสดงก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐาน ค านวณโดยการหารก าไรหรือขาดทุนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทั ดว้ย
จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกัท่ีออกจ าหน่ายระหวา่งปีปรับปรุงดว้ยจ านวนหุน้สามญัท่ีซ้ือคืน  
 

(น) รายงานทางการเงินจ าแนกตามส่วนงาน 
 

ผลการด าเนินงานของส่วนงานท่ีรายงานต่อประธานกรรมการบริหารของบริษทั (ผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการ
ด าเนินงาน) จะแสดงถึงรายการท่ีเกิดข้ึนจากส่วนงานด าเนินงานนั้นโดยตรงรวมถึงรายการท่ีไดรั้บการปันส่วนอย่าง
สมเหตุสมผล รายการท่ีไม่สามารถปันส่วนได้ส่วนใหญ่เป็นรายการทรัพย์สินและหน้ีสินองค์กร ค่าใช้จ่าย    
ส านกังานใหญ่  
 

5 บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั  
 

เพ่ือวตัถุประสงคใ์นการจดัท างบการเงิน บุคคลหรือกิจการเป็นบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนักบักลุ่มบริษทั หาก
กลุ่มบริษทัมีอ านาจควบคุมหรือควบคุมร่วมกนัทั้งทางตรงและทางออ้มหรือมีอิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัต่อบุคคล
หรือกิจการในการตดัสินใจทางการเงินและการบริหารหรือในทางกลบักนั หรือกลุ่มบริษทัอยู่ภายใตก้ารควบคุม
เดียวกนัหรืออยู่ภายใต้อิทธิพลอย่างมีสาระส าคญัเดียวกนักับบุคคลหรือกิจการนั้น การเก่ียวขอ้งกนัน้ีอาจเป็น
รายบุคคลหรือเป็นกิจการ 
 

ความสัมพนัธ์ท่ีมีกบับริษทัย่อยและบริษทัร่วมไดเ้ปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 12 และ 13 ส าหรับ
ความสมัพนัธ์กบัผูบ้ริหารส าคญัและบุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัอ่ืน มีดงัน้ี 
 
ช่ือกจิกำร ประเทศที่

จดัตั้ง/สัญชำติ 
บริษทัถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 

ผูบ้ริหารส าคญั ไทย - บุคคลท่ีมีอ านาจและความรับผิดชอบการ
วางแผน สั่งการและควบคุมกิจกรรมต่าง ๆ 
ของกิจการไม่ว่าทางตรงหรือทางออ้ม ทั้งน้ี 
รวมถึงกรรมการของกลุ่มบริษทั (ไม่ว่าจะท า
หนา้ท่ีในระดบับริหารหรือไม่) 

บริษทั สหพฒันาอินเตอร์โฮลด้ิง 
   จ ากดั (มหาชน) 

ไทย    9.7 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ถือหุน้ร้อยละ                                                   
22.1 มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไอ.ดี.เอฟ. จ ากดั 
    

ไทย   9.0 เป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทั ถือหุน้ร้อยละ 
9.5 มีผูถื้อหุน้และผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

บริษทัถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 

บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ไทย  10.3 เป็นผูถื้อหุ้นในบริษทัร้อยละ 8.5 มีผูถื้อหุ้น
และผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั ไทย 99.9 เป็นบริษทัยอ่ย และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

Amis Du Monde SARL ฝร่ังเศส 81.9 เป็นบริษทัยอ่ย และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

Nanan Cambo Solution Co., Ltd. กมัพชูา 49.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

Canchana International Co., Ltd. กมัพชูา 40.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

บริษทั บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง จ ากดั ไทย 32.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 30.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลเลทเธอร์  
   แฟชัน่ จ ากดั 

ไทย 28.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

บริษทั ไหมทอง จ ากดั ไทย 27.9 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

บริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั ไทย 25.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ จ ากดั ไทย 25.0 เป็นบริษทัร่วม และมีผูบ้ริหารบางส่วน
ร่วมกนั 

บริษทัไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่  แอนด ์ 
   โลจิสติคส์ จ ากดั  

ไทย 19.9 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สหพฒันเ์รียลเอสเตท จ ากดั  ไทย 19.9 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โอ ซี ซี จ ากดั (มหาชน) ไทย 19.7 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 0.6 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เทก็ซ์) จ ากดั ไทย 19.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอรีส์       
   จ ากดั 

ไทย 19.6 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 1.1 และมี
ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จ ากดั ไทย 19.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

บริษทัถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 

บริษทั เค.คอมเมอร์เชียล แอนด ์ 
   คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 

ไทย 19.5 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เจนเนอร์รัลกลาส จ ากดั ไทย 19.5 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไฟวส์ตาร์พลสั จ ากดั(4) ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั ดีเอฟ อินเตอร์ จ ากดั  ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทซนัฟดูส์ จ ากดั  ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทย คิวบิค เทคโนโลยี จ ากดั ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แหลมฉบงั คลงัสินคา้ จ ากดั  ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั ไทย 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
International Commercial Coordination  
   (Hong Kong) Ltd. 

ฮ่องกง 19.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 18.9 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ร่วมประโยชน ์จ ากดั ไทย 18.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ทอ้ปเทร็นด ์แมนูแฟคเจอร่ิง จ ากดั ไทย 18.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สหน า เทก็ซ์ไทล ์จ ากดั ไทย 18.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั  ไทย 16.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แพนแลนด ์จ ากดั  ไทย 16.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จ ากดั ไทย 16.4 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั วิจยัและพฒันา สหโอซูกา้ เอเชีย  
   จ ากดั  

ไทย 16.3 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยกลุแซ่ จ ากดั ไทย 16.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เค อาร์ เอส ลอจิสติคส์ จ ากดั ไทย 15.5 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล  
   (ไทยแลนด)์ จ ากดั 

ไทย 15.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 15.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยซีคอมพิทกัษกิ์จ จ ากดั ไทย 15.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล   
   เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 

ไทย 14.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั 4 พีเพิล ฟดูส์ จ ากดั ไทย 14.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ราชาอชิูโน จ ากดั ไทย 13.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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บริษทั ไทยคามายา่ จ ากดั  ไทย 12.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยทาเคดะเลซ จ ากดั ไทย 12.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แชมป์เอช จ ากดั ไทย 12.5 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ที.ย.ูซี. อีลาสติค จ ากดั ไทย 12.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เทรชเชอร์ ฮิลล ์จ ากดั ไทย 12.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มอร์แกน เดอ ทวั (ประเทศไทย)  
   จ ากดั 

ไทย 12.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 12.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จ ากดั ไทย 12.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยชิกิโบ จ ากดั ไทย 11.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั คิวพี (ประเทศไทย) จ ากดั 
   (เดิมช่ือ บริษทั ก่ิวไป้ (ประเทศไทย) 
จ ากดั) 

ไทย 10.8 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
 

บริษทั ไทยอาราอิ จ ากดั(5) ไทย 10.8 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั วาเซดะ เอด็ดูเคชัน่ (ไทยแลนด)์ 
จ ากดั 

ไทย 10.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) ไทย 10.6 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั เทก็ซ์ไทลเ์พรสทีจ จ ากดั (มหาชน)  ไทย 10.4 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สหโคเจน (ชลบุรี) จ ากดั (มหาชน) ไทย 10.5 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 11.1 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 3.4 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไข่ ไอ.ที. เซอร์วิส จ ากดั  ไทย 10.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยทาคายา จ ากดั ไทย 10.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จ ากดั ไทย 10.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อี.พี.เอฟ. จ ากดั ไทย 10.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เค.ที.วาย. อินดสัทรี จ ากดั ไทย   9.9 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เฟิสทย์ไูนเตด็อินดสัตรี จ ากดั ไทย   9.1 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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บริษทั แดร่ีไทย จ ากดั  ไทย   9.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั วีน อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั ไทย 9.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั บีเอน็ซี แม่สอด จ ากดั ไทย 9.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ 
   จ ากดั 

ไทย 9.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั สห ลอวส์นั จ ากดั ไทย 9.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ซนัร้อยแปด จ ากดั  ไทย 8.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั จาโนเม่ (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 8.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทย บุนกะ แฟชัน่ จ ากดั ไทย 8.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยสเตเฟลก็ซ์ จ ากดั ไทย 8.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มอลเท็นเอเซีย โพลิเมอร์โปรดกัส์  
   จ ากดั 

ไทย 7.8 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั สหชลผลพืช จ ากดั ไทย 7.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เพนส์ มาร์เกต็ต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 
จ ากดั 

ไทย 7.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จ ากดั(2) ไทย 6.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั มอลเทน (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย 6.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ทรัพยสิ์นสหพฒัน ์จ ากดั ไทย 5.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั ไทย 5.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 5.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เคนมิน ฟู้ ดส์ (ไทยแลนด)์ จ ากดั ไทย 5.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยมอนสเตอร์ จ ากดั ไทย 5.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) ไทย 4.9 เป็นผูถื้อหุน้ในบริษทัร้อยละ 3.8 และมี

ผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ฮูเวอร์อุตสาหกรรม (ประเทศไทย)  
   จ ากดั  

ไทย 4.8 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 4.2 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยอรุซ จ ากดั ไทย 4.2 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
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บริษทั เดอะมอลลร์าชสีมา จ ากดั ไทย 4.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ราชสีมาชอปป้ิงคอมเพลก็ซ์ จ ากดั  ไทย 4.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั ไทยซมัซุง อิเลคโทรนิคส์ จ ากดั ไทย 3.7 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ศรีราชา เอวิเอชัน่ จ ากดั ไทย 3.6 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยซมัซุง ประกนัชีวิต จ ากดั 
(มหาชน) 

ไทย 2.3 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไทยแน็กซิส จ ากดั ไทย 3.4 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ไทยเพรซิเดนทฟ์ดูส์ จ ากดั (มหาชน) ไทย 2.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั นิวซิต้ี (กรุงเทพฯ) จ ากดั (มหาชน) ไทย 0.8 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั เคก้ แอนด ์เบเกอร่ี จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั แคน จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั โคราชวฒันา จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ซนัแอนดแ์ซนด ์จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มงักร.1 5 จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ปากน ้าโพวฒันา จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั มหาราชพฤกษ ์จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั วีระ ลอว ์ออฟฟิส จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั  
บริษทั สุขทรรศน ์จ ากดั  ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สหเอเซียแปซิฟิค จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อินเตอร์เซา้ท ์จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี. จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จ ากดั ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว    

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไลออ้นเซอร์วิส จ ากดั ไทย - บริษทัถือหุน้ทางออ้มผา่นบริษทั ไลออ้น 

(ประเทศไทย) จ ากดั 
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ช่ือกจิกำร ประเทศที่
จดัตั้ง/สัญชำติ 

บริษทัถือหุ้น 
(ร้อยละ) 

ลกัษณะควำมสัมพนัธ์ 
 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คิวริต้ี ฟุตแวร์ 
จ ากดั 

ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ไดโอส (ไทยแลนด)์ จ ากดั(1) ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เอส.ที. (ไทยแลนด)์ จ ากดั 
 

ไทย - กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 
ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 

บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล คอมเมอร์เชียล 
โคออร์ดิเนชัน่ จ ากดั 

ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 

บริษทั ซิลเวอร์เรน จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั ศรีราชา บีเอสซี โบวล่ิ์ง จ ากดั (3) ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั เจ แอนด ์พี (ประเทศไทย) จ ากดั ไทย 9.0 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั บีเอน็ซี เรียลเอสเตท จ ากดั ไทย 16.7 กรรมการบางส่วนเป็นสมาชิกในครอบครัว 

ท่ีใกลชิ้ดของผูบ้ริหาร 
บริษทั ไทย วนั มอลล ์จ ากดั ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั สห โตคิว คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ไทย 15.0 บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
SSJ PTE LTD. สิงคโปร์ - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จ ากดั (6) ไทย - บริษทัมีผูบ้ริหารบางส่วนร่วมกนั 
 

(1) บริษทั ไดโอส  จ ากดั )ไทยแลนด์( เลิกกิจการและจดทะเบียนการช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 22 มีนาคม 
5226 

(2) บริษทั เอส อาร์ พี แอดเวอร์ไทซ่ิง จ ากดั ควบรวมกบั บริษทั ไทยนานาไซ จ ากดั เป็นบริษทั เอสอาร์พี นานา
ไซ จ ากดั เม่ือวนัท่ี 1 สิงหาคม 2556 

(3) บริษทั ศรีราชา บีเอสซี โบวล่ิ์ง จ ากดั ไม่มีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัแลว้ตั้งแต่วนัท่ี 29 พฤศจิกายน 2556 
(4) บริษทั ไฟวส์ตาร์พลสั จ ากดั เลิกกิจการและจดทะเบียนการช าระบญัชีเสร็จส้ินแลว้เม่ือวนัท่ี 9 กรกฎาคม 

2557 
(5) บริษทั ไทยอาราอิ จ ากดั มีความสมัพนัธ์ท่ีเก่ียวขอ้งกนัตั้งแต่ไตรมาส 3 ปี 5227 
(6) บริษทั แกรนดส์ตาร์ อินดสัตรี จ ากดั ควบกิจการกบั บริษทั เอราวณัส่ิงทอ จ ากดั และจดทะเบียนเลิกกิจการ

แลว้ เม่ือวนัท่ี 26 พฤศจิกายน 2557 
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นโยบายการก าหนดราคาส าหรับรายการแต่ละประเภทอธิบายไดด้งัต่อไปน้ี 
 

รำยกำร นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ  
ขายสินคา้ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 4.50 - 7.00 ต่อปี 
เงินปันผลรับ ตามท่ีประกาศจ่าย 
รายไดอ่ื้น ๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ซ้ือสินคา้หรือรับบริการ ราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
ซ้ือ/ ขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ และ  
   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
ราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 

ค่าใชจ่้ายในการขาย ราคาตลาด 
ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ราคาตลาดหรือราคาตามสญัญาท่ีไดต้กลงร่วมกนั 
 

รายการท่ีส าคญักบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม สรุปไดด้งัน้ี 
 

  
 
 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 

ที่แสดงเงนิ
ลงทุนตำมวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  
 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บริษทัย่อย        
ขายสินคา้ -  -  1,062  - 
ขายอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน -  -  70,000  - 
รายไดอ่ื้น ๆ  -  -  3,052  - 
        

บริษทัร่วม        
ขายสินคา้ 30,408  9,446  30,408  9,446 

เงินปันผลรับ 1,859  10,889  1,859  10,889 

รายไดอ่ื้น ๆ 11,806  5,146  11,806  5,146 

ซ้ือสินคา้ 230,973  268,956  230,973  268,956 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,652  438  2,652  438 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 909  2,457  909  2,457 
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งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 

ที่แสดงเงนิ
ลงทุนตำมวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  
 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557  2556  2557  2556 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิการที่เกีย่วข้องกนั        
ขายสินคา้ 367,505  377,427  367,505  377,427 

เงินปันผลรับ 313,607  368,969  313,607  368,969 

รายไดอ่ื้น ๆ 74,422  68,233  74,422  68,233 

ซ้ือสินคา้ 6,194,591  6,617,134  6,194,591  6,617,134 

ซ้ือท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
97,689 

  
272,294 

  
97,689 

  
272,294 

ขายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์และ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 

 
- 

  
326,574 

  
- 

  
326,574 

ค่าใชจ่้ายในการการขาย 578,286  599,644  578,286  599,644 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ 57,917  82,639  57,917  82,639 
 

ค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ        
ผลประโยชนร์ะยะสั้นของพนกังาน 89,245  82,126  89,245  82,126 
ผลประโยชนร์ะยะยาว 5,681  5,600  5,681  5,600 

รวมค่ำตอบแทนผู้บริหำรส ำคัญ 94,926  87,726  94,926  87,726 
 
 

ค 
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ยอดคงเหลือกบับุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดงเงนิลงทุนตำม
วธีิส่วนได้เสียและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2557  5226 

 

ลกูหน้ีการคา้
และรายได ้
คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย 

คา้งจ่าย  

ลกูหน้ีการคา้
และรายได ้
คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 
 (พันบาท) 

บริษทัย่อย        
Amis Du Monde SARL 623  -  -  - 

        

 
  

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดงเงนิลงทุนตำม
วธีิส่วนได้เสียและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2557  5226 

 

ลกูหน้ีการคา้
และรายได ้
คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย 

คา้งจ่าย  

ลกูหน้ีการคา้
และรายได ้
คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 
 (พันบาท) 
บริษทัร่วม        
บริษทัไหมทอง จ ากดั  11,302  103  11,568  41 
บริษทั ชอ้ป โกลบอล (ประเทศไทย) จ ากดั 1,337  -  103  - 
Canchana Cambo Solution 11,713  -  -  - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์แฟชัน่  
   จ ากดั 160 

 
30,997 

 
- 

 
24,554 

บริษทั เวิลดค์ลาส เรนท ์อะ คาร์ จ ากดั  -  50  -  8 
  
 บุคคลหรือกจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั        
บริษทั ไทยวาโก ้จ ากดั (มหาชน) 1,861  408,344  44  337,447 
บริษทั ธนูลกัษณ์ จ ากดั (มหาชน) 173  229,030  -  170,918 
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งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดงเงนิลงทุนตำม
วธีิส่วนได้เสียและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2557  5226 

 

ลกูหน้ีการคา้
และรายได ้
คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย 

คา้งจ่าย  

ลกูหน้ีการคา้
และรายได ้
คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 
 (พันบาท) 
บริษทั ประชาอาภรณ์ จ ากดั (มหาชน) 1,268  129,995  2  114,408 
บริษทั ฟาร์อีสท ์ดีดีบี จ ากดั (มหาชน) -  20,378  -  11,871 
บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) 534  10,463  462  11,883 
บริษทั เอส แอนด ์เจ อินเตอร์เนชัน่แนล  
   เอนเตอร์ไพรส์ จ ากดั (มหาชน) 2,287 

 
3,325  8,039 

 
4,093 

บริษทั แชมป์เอช จ ากดั 86  51,774  885  56,365 
บริษทั ไลออ้น (ประเทศไทย) จ ากดั  1,924  188,403  1,514  204,463 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนลแลบบอราทอร่ีส์ 
   จ ากดั 2,772  123,265 

 
2,066  122,613 

บริษทั โคราชวฒันา จ ากดั 4,575  -  3,399  - 
บริษทั ซนั แอนด ์แซนด ์จ ากดั 4,927  128  5,671  684 
บริษทั เดอะมอลลร์าชสีมา จ ากดั 30,243  2  30,717  2 
บริษทั ไทยกลุแซ่ จ ากดั -  11,423  -  7,013 
บริษทั ไทเกอร์ ดิสทริบิวชัน่ แอนด ์ 
โลจิสติคส์ จ ากดั 178 

 
15,441 

  
- 

 
4,035 

บริษทั เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย) จ ากดั 5,826  -  5,545  - 
บริษทั มหาราชพฤกษ ์จ ากดั 5,629  -  3,764  - 
บริษทั สุขทรรศน ์จ ากดั 1  24,239  -  34,069 
บริษทั อินเตอร์เซาท ์จ ากดั 11,293  -  13,852  - 
บริษทั อินทนิลเชียงใหม่ จ ากดั 16,104  -  19,281  - 
บริษทั อีสเทิร์น ไอซีซี จ ากดั 4,485  188  3,522  119 
บริษทั ราชาอชิูโน จ ากดั 2,174  20,363  10,335  21,012 
บริษทั ไทยอรุซ จ ากดั -  57,701  -  34,375 
บริษทั ภทัยาอุตสาหกิจ จ ากดั  755  42,303  351  32,307 
บริษทั อี.พี.เอฟ. จ ากดั 6,741  -  2,880  - 
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งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดงเงนิลงทุนตำม
วธีิส่วนได้เสียและ 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2557  5226 

 

ลกูหน้ีการคา้
และรายได ้
คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย 

คา้งจ่าย  

ลกูหน้ีการคา้
และรายได ้
คา้งรับ  

เจา้หน้ีการคา้
และค่าใชจ่้าย

คา้งจ่าย 
 (พันบาท) 
บริษทั เอช แอนด ์บี อินเตอร์เท็กซ์ จ ากดั 2,966  35,649  1,084  43,416 
บริษทั โทเทิลเวยอิ์มเมจ จ ากดั -  12,608  -  13,276 
บริษทั เอส.ที. (ประเทศไทย) จ ากดั 1,056  6,454  -  - 
บริษทั เอสอาร์พี นานาไซ จ ากดั -  37,621  -  7,449 
SSJ PTE LTD. 7,867  -  -  - 
อ่ืน ๆ (นอ้ยกวา่ 4  ลา้นบาท) 10,195  11,769  8,959  6,668 
รวมทั้งส้ิน 150,432  1,472,016  134,043  1,263,089 

 

 

 

 
ค 

  
 
 
 
 

  
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสียและ
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ  5227  5227  5226 
     (พันบาท) 
ลกูหน้ีการคา้ 7  134,525  135,148  115,606 
รายไดค้า้งรับ   15,907  15,907  18,437 
รวมทั้งส้ิน   150,432  151,055  134,043 

 
       

เจา้หน้ีการคา้ 18  1,289,563  1,289,563  1,159,849 
ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย   182,453  182,453  103,240 
รวมทั้งส้ิน   1,472,016  1,472,016  1,263,089 
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เงินให้กู้ยมืแก่กจิการที่เกีย่วข้องกนั 
 

  
 
 
 

อตัรำดอกเบีย้ 

 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
ที่แสดง 
เงนิลงทุน
ตำมวธีิ 

ส่วนได้เสีย 

  
 
 

งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 2557  2556 2557 2556  2557 2556 

 (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน           
บริษทัย่อย           
บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั 4.50  - -  -  140,000  - 
           

กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั           
บริษทั เอราวณั ส่ิงทอ จ ากดั 4.75  4.50- 4.75     90,000  90,000   90,000  90,000 
บริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั 6.75- 6.87  -     25,000  -   25,000  - 
บริษทั บีเอน็ซี เรียลเอสเตท 
จ ากดั 6.75 

  
-       30,000 

  
- 

 
  30,000 

  
- 

        145,000  90,000  145,000  90,000 

 
เงินให้กู้ยมืระยะยาว           
กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั           
บริษทั ร่วมอิสสระ จ ากดั -  7.00 -  10,000  -  10,000 
บริษทั ไหมทอง จ ากดั 5.00  -   18,800  -   18,800  - 
      18,800  10,000   18,800  10,000 
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รายการเคล่ือนไหวของเงินใหกู้ย้ืมแก่บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

 
 

  
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
ที่แสดง 
เงนิลงทุน 
ตำมวธีิ 

ส่วนได้เสีย 

  
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

          2557  2556  2557 2556 

  (พันบาท) 
เงินให้กู้ยมืระยะส้ัน           
บริษทัย่อย           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    -  -  -  - 
เพ่ิมข้ึน    -  -  140,000  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    -  -  140,000  - 
           

กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    90,000  90,000    90,000  90,000 
เพ่ิมข้ึน    55,000  -    55,000  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    145,000  90,000     145,000  90,000 
 

เงินให้กู้ยมืระยะยาว           
กจิกำรอืน่ที่เกีย่วข้องกนั           
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    10,000  10,000  10,000  10,000 
เพ่ิมข้ึน    18,800  -  18,800  - 
ลดลง    (10,000)  -  (10,000)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม    18,800  10,000  18,800  10,000 

 

ค 

 
  



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 
 

47 

ภาระผกูพนัอื่น ๆ    
    

 
งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสียและ
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
   2557  2556 
   (พันบาท) 
ภำระค ำ้ประกนักจิกำรที่เกีย่วข้องกนั   175,720  169,470 

 

สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกีย่วข้อง   
 

บริษัทท าสัญญาเช่าพ้ืนท่ีและสัญญาบริการท่ีเก่ียวข้องกับกิจการท่ีเก่ียวข้องกันหลายแห่ง บริษัทจ่ายช าระ
ค่าธรรมเนียมเป็นรายเดือนรวมเฉล่ียเดือนละ 0.81 ลา้นบาท สญัญามีระยะเวลา 1- 27 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2570 

 
6 เงนิสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงนิสด 
 

   
 
 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 

ที่แสดงเงนิ
ลงทุนตำมวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  
 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 

เงินสดในมือ  5,318  7,549  5,274  7,549 
เงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั  107,307  102,916  84,588  102,916 
เงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย ์  100,739  55,429  100,739  55,429 
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง  400,000  -  400,000  - 
อ่ืนๆ  3,806  4,515  3,806  4,515 
รวม  617,170    170,409  594,407  170,409 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 5227 บริษทัมีเงินลงทุนในใบรับเงินฝากประจ าท่ีมีระยะเวลาครบก าหนดนอ้ยกวา่ 3 เดือน  
ท่ีออกโดยธนาคารหลายแห่ง เป็นจ านวน 400 ลา้นบาทและมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 2.00 - 2.50 ต่อปี ซ่ึงบนัทึกไวเ้ป็น
เงินลงทุนระยะสั้นท่ีมีสภาพคล่องสูง 
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ยอดเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

   
 
 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 

ที่แสดงเงนิ
ลงทุนตำมวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

  
 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 

สกลุเงินบาท  599,165  170,073  594,205  170,073 
สกลุยโูร  17,843  169  40  169 
สกลุอ่ืนๆ  162  167  162  167 
รวม  617,170  170,409  594,407  170,409 
 

7 ลูกหนีก้ำรค้ำ 
 
   

 
 

 
งบกำรเงินรวม 

  
 
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำม 
วธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2557  2557  2556 
    (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั  5 134,525  135,148  115,606 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  1,533,431  1,533,431  1,766,294 
รวม  1,667,956  1,668,579  1,881,900 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ  (25,970)  (25,970)  (29,535) 
สุทธิ  1,641,986  1,642,609  1,852,365 

     

หน้ีสูญและหน้ีสงสยัจะสูญส าหรับปี  (383)  (383)  3,639 
กลบัรายการหน้ีสูญและหน้ีสงสยั 
    จะสูญส าหรับปี 

 
(80) 

 
(80) 

  
(60) 
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การวิเคราะห์อายขุองลกูหน้ีการคา้ มีดงัน้ี 
 

  
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 
 

งบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่
แสดงเงินลงทุน

ตำม 
วธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2557  5226 
 (พันบาท) 
บุคคลหรือกจิกำรที่เกีย่วข้องกนั      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 78,818  78,818  69,773 
เกินก าหนดช าระ :      
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 40,874  40,874  35,716 
 1 - 3 เดือน 5,345  5,818  10,117 
 4 - 12 เดือน 3,740  3,836  - 
 มากกวา่ 12  เดือน 5,748  5,802  - 

 134,525   135,148   115,606 
      

บุคคลหรือกจิกำรอืน่ๆ      
ยงัไม่ครบก าหนดช าระ 1,400,141  1,400,141  1,591,777 
เกินก าหนดช าระ :      
 นอ้ยกวา่ 1 เดือน 50,010  50,010  75,310 
 1 - 3 เดือน 31,817  31,817  42,998 
 4 - 12 เดือน 27,929  27,929  23,967 
 มากกวา่ 12  เดือน 23,534  23,534  32,242 
 1,533,431  1,533,431  1,766,294 
หัก  ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (25,970)  (25,970)  (29,535) 
 1,507,461  1,507,461  1,736,759 

สุทธิ 1,641,986  1,642,609  1,852,365 
 

โดยปกติระยะเวลาการใหสิ้นเช่ือแก่ลกูคา้ของบริษทัมีระยะเวลาตั้งแต่ 30 วนั ถึง 90 วนั 
 

ลกูหน้ีการคา้ของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 
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8 เงนิให้กู้ยมืระยะส้ัน 
 

   
 
 
 

อตัรำดอกเบีย้ 

 
 
 

งบกำรเงิน
รวม 

 งบกำรเงิน 
ที่แสดง 
เงนิลงทุน
ตำมวธีิ 

ส่วนได้เสีย 

  
 
 

งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
หมายเหตุ 2557  2556 2557 

 
2556  2557  2556 

  (ร้อยละต่อปี) (พันบาท) 
กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 4.50- 6.87  4.50- 4.75 145,000  90,000  285,000  90,000 
กิจการอ่ืน  -  7.00 69,979  150,000  69,979  150,000 
รวม     214,979  240,000  354,979  240,000 
หัก ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ     (69,979)  (75,000)  (69,979)  (75,000) 
สุทธิ     145,000  165,000  285,000  165,000 
 

เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นของกลุ่มบริษทัและบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 เป็นสกลุเงินบาท 
 

ในปี 2551 บริษทัใหบ้ริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั กูย้ืมเงินรวมจ านวนทั้งส้ิน 120 ลา้นบาท โดยมีอตัราดอกเบ้ียร้อยละ 
7 ต่อปี และค ้าประกนัโดยบริษทัในประเทศแห่งหน่ึง และมีหลกัประกนัเป็นโฉนดท่ีดินตวัจริงของบริษทั สยาม 
โซเคอิ จ ากดั และโฉนดท่ีดินของบริษทัท่ีค ้ าประกนัรวม 5 โฉนดท่ีจงัหวดัภูเก็ต เน้ือท่ีรวม 17 ไร่ 1 งาน 79.7  
ตารางวา อยา่งไรกต็าม บริษทัไม่ไดรั้บช าระการคืนเงินกูด้งักล่าว บริษทัจึงยื่นค าร้องและไดรั้บอนุญาตจากศาล เพ่ือ
บงัคบัคดียึดทรัพยข์องบริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั 
 

ในระหวา่งปี 5223 ถึง 5222 สินทรัพยบ์างส่วนของบริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั ถูกขายทอดตลาด โดยมีราคาประมูล
จากการขายทอดตลาดเป็น จ านวนรวม 168.70 ลา้นบาท ขณะน้ีคดีอยู่ระหว่างการรอรับช าระหน้ีตามขั้นตอนของ
ศาล ทั้งน้ีมีเจา้หน้ีรายอ่ืนของบริษทั สยาม โซเคอิ จ ากดั ไดร้้องขอเฉล่ียทรัพยใ์นคดีน้ีดว้ย อย่างไรก็ตาม หากจ านวน
เงินท่ีบริษทัไดรั้บจากการขายทอดตลาดไม่เพียงพอต่อการช าระหน้ี บริษทัยงัมีสิทธิฟ้องร้องบริษทัผูค้  ้ าประกนั
ดงักล่าวขา้งตน้ 
 

ในระหว่างปี 5226 บริษทัไดย้ื่นค าร้องขอเฉล่ียทรัพยข์องบริษทั สยามโซเคอิ จ ากดั ต่อศาลจงัหวดัชลบุรี โดยอยู่
ระหวา่งการไต่สอบค าร้อง ต่อมาในระหวา่งปี 5227 ศาลมีค าสั่งใหบ้ริษทัไดเ้ขา้เฉล่ียทรัพย ์โดยบริษทัไดรั้บเงินจาก
การเฉล่ียทรัพยเ์ป็นจ านวนเงิน 80.02 ลา้นบาท ทั้งน้ียงัมีทรัพยท่ี์ไดจ้ากการขายทอดตลาดอยู่ระหว่างการรอช าระหน้ี
ตามค าสัง่ของศาลและเจา้พนกังานบงัคบัคดี อย่างไรก็ตามส าหรับหน้ีคา้งช าระจ านวน 69.98 ลา้นบาท บริษทัไดต้ั้ง
ค่าเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ านวนแลว้ 
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9 สินค้ำคงเหลอื 
 

  
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 
 

งบงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงิน 
ที่แสดงเงนิ
ลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2557  5226 
 (พันบาท) 
สินค้ำซ้ือมำขำยไป      
- สินคา้ส าเร็จรูป 1,292,491  1,289,406  1,392,139 
- สินคา้ท่ีเกบ็เงินตามยอดขายของผูจ้ดัจ าหน่าย 2,540,013  2,540,013  2,677,710 
- สินคา้ระหวา่งทาง 36,152  36,152  37,582 
รวม 3,868,656  3,865,571  4,107,431 
หัก  ค่าเผื่อการลดมลูค่าสินคา้ (28,164)  (28,164)  (30,484) 
สินค้ำซ้ือมำขำยไป – สุทธิ 3,840,492  3,837,407  4,076,947 
อสงัหาริมทรัพยร์อการขาย – อาคารชุด 22,535  22,535  22,535 
รวม 3,863,027  3,859,942  4,099,482 
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ค 

  
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 
 

งบงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงิน 
ที่แสดงเงนิ
ลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2557  5226 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนของสินคา้คงเหลือท่ีบนัทึกเป็นค่าใชจ่้ายและได ้
  รวมในบญัชีตน้ทุนขาย 

     

- ตน้ทุนขาย 7,362,767  7,352,730  8,067,336 
- การปรับลดมลูค่าเป็นมลูค่าสุทธิท่ีคาดวา่จะไดรั้บ 75,024  75,024  114,231 
- กลบัรายการการปรับลดมูลค่า (2,320)  (2,320)  (8,431) 
สุทธิ 7,435,471  7,425,434  8,173,136 

 
10 โครงกำรอสังหำริมทรัพย์ระหว่ำงกำรพฒันำ 
 

  
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 
 

งบงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงิน 
ที่แสดงเงนิ
ลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2557  5226 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนการพฒันา 152,971  -  - 
ค่าเผื่อผลขาดทุนท่ีอาจเกิดข้ึน -  -  - 
รวม 152,971  -  - 
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11 เงนิลงทุนอืน่ 
  

 
งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสียและ
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนเผื่อขาย    
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 5,710,162  5,358,539 

เงินลงทุนระยะยาวอื่น    
ตราสารทุนอ่ืนท่ีไม่อยูใ่นความตอ้งการของตลาด 2,034,528  1,966,094 
ตราสารหน้ีท่ีจะถือจนครบก าหนด 65,000  65,000 
 2,099,528  2,031,094 
หัก ค่าเผื่อการดอ้ยค่า (298,512)  (326,930) 
สุทธิ 1,801,016  1,704,164 
 

รายการเคล่ือนไหวในระหว่างปีของตราสารทุนท่ีอยู่ในความต้องการของตลาดส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี  
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 

 
 
 
 

 
 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสียและ
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
 2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินลงทุนเผื่อขาย    
ณ วนัท่ี 1 มกราคม 5,358,539  6,595,799 
ซ้ือเงินลงทุน 34,323  6,883 
จ าหน่าย -  (3,546) 
รายการปรับปรุงจากการปรับมลูค่า 317,300  (1,187,914) 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า -  (52,683) 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 5,710,162  5,358,539 
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12 เงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสียในตรำสำรทุน - กำรบัญชีด้ำนผู้ลงทุน  
 

   
 
 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
ที่แสดง 

เงนิลงทุนตำม
วธีิส่วนได้เสีย 

  
 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
  5227 5226  5227 5226 

  (พันบาท) 
บริษทัร่วม         
ณ วนัท่ี 1 มกราคม  352,026  268,784  336,586  215,986 
ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) สุทธิจากเงินลงทุน         
   ตามวิธีส่วนไดเ้สียในบริษทัร่วม  (49,684)  (26,469)  -  - 
ซ้ือเงินลงทุน  43,350  120,600  43,350  120,600 
รายไดเ้งินปันผล  (1,858)  (10,889)  -  - 
ค่าเผื่อการดอ้ยค่า  (18,606)  -  (18,606)  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม  325,228  352,026  361,330  336,586 
 

การซ้ือและจ าหน่ายเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในระหวา่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31ธนัวาคม 2557 ดงัน้ี 
 

การซื้อเงินลงทุน 
 

เม่ือวนัท่ี 20 มิถุนายน 2557 บริษทัซ้ือเงินลงทุนเพ่ิมในบริษทั บุญ แคปปิตอลโฮลด้ิง จ ากดั เป็นจ านวน 30.40 ลา้น
บาท (จ านวนหุน้  3.04 ลา้นหุน้ ราคาหุน้ละ 10 บาท) จากการเพ่ิมทุนของบริษทั โดยมีสัดส่วนการถือหุน้บริษทัร่วม
ดงักล่าวเท่าเดิม 
 

เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2557 บริษทัไดล้งทุนใน NANAN CAMBO SOLUTION Co.,Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึน
ในราชอาณาจกัรกมัพชูา ในสดัส่วนร้อยละ 49 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวน 6.47 ลา้นบาท 
 

เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2557 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั CANCHANA INTERNATIONAL Co.,Ltd. ซ่ึงเป็นบริษทัท่ี
จดัตั้งข้ึนในราชอาณาจกัรกมัพูชา ในสัดส่วนร้อยละ 40 ของทุนท่ีออกและช าระแลว้ เป็นจ านวนเงิน 0.06 ลา้นบาท 
และเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 บริษทัเพ่ิมเงินลงทุน เป็นจ านวน 6.41 ลา้นบาท รวมเป็นเงินลงทุนทั้งส้ินจ านวน 6.47 
ลา้นบาท 
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เงินลงทุนตามวธีิส่วนไดเ้สียในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ ณ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2556 ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุน
ตามวธีิส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ และเงินปันผลรับส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  
ในงบการเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียและงบการเงินเฉพาะกิจการ มีดงัน้ี 

 
  

  
ลกัษณะ 

ประเทศ 
ท่ีกิจการ 

สดัส่วน 
ความเป็นเจา้ของ 

 
ทุนช าระแลว้ 

  
ราคาทุน 

  
การดอ้ยค่า 

  
ราคาทุน-สุทธิ 

  
มูลค่าตามวิธีส่วนไดเ้สีย 

  
เงินปันผลรับ 

 ธุรกิจ จดัตั้ง 2557  2556 2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 
บริษทัร่วม   (ร้อยละ) (พันบาท) 
บริษทั เวิลด ์คลาส เรนท ์ 
    อะ คาร์ จ ากดั    

 
เช่ารถ 

 
ไทย 

 
25.00 

  
25.00 

 
380,000 

  
380,000 

  
93,682 

  
93,682 

  
- 

  
- 

  
93,682 

  
93,682 

  
110,331 

  
132,403 

  
  738 

  
7,389 

บริษทั ไหมทอง จ ากดั  เส้ือผา้สตรี ไทย 27.90  27.90 100,000  100,000  29,532  29,532  (23,562)  (4,956)  5,970  24,576     -  25,967   -   - 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล 

เลทเธอร์ แฟชัน่ จ ากดั 
 

รองเทา้หนงั 
 

ไทย 
 

28.00 
  
28.00 

 
50,000 

  
50,000 

  
21,728 

  
21,728 

  
- 

  
- 

  
21,728 

  
21,728 

  
37,747 

  
36,920 

 
  1,120    3,500 

บริษทั ร่วมอิสระ จ ากดั พฒันา 
อสงัหาริมทรัพย ์

 
ไทย 

 
25.00 

  
25.00 

 
80,000 

  
80,000 

  
20,000 

  
20,000 

  
- 

  
- 

  
20,000 

  
20,000 

  
16,989 

  
   - 

  
- 

  
- 

บริษทั บุญ แคปปิตอล 
โฮลด้ิง จ ากดั 

 
ลงทุน 

 
ไทย 

 
32.00 

  
32.00 

 
270,000 

  
175,000 

  
86,400 

  
56,000 

  
- 

  
- 

  
86,400 

  
56,000 

  
86,230 

  
55,912 

  
- 

  
- 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล 
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
ทีวี ชอ้ปป้ิง 

 
ไทย 

 
30.00 

  
30.00 

 
402,000 

  
402,000 

  
120,600 

  
120,600 

  
- 

  
- 

  
120,600 

  
120,600 

  
59,437 

  
100,824 

  
- 

  
- 

Canchana International  
     Co., Ltd. 

 
จดัจ าหน่ายสินคา้ 

 
กมัพชูา 

 
40.00 

  
- 

 
16,202 

  
- 

  
6,475 

  
- 

  
- 

  
- 

  
6,475 

  
- 

  
8,019 

  
- 

  
- 

  
- 

Nanan Cambo Solution  
Co., Ltd. 

ลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย ์

 
กมัพชูา 49.00 

  
- 12,960 

  
- 

 
6,475 

  
- 

  
- 

  
- 

 
6,475 

  
- 

 
6,475 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม          384,892  341,542  (23,562)  (4,956)  361,330  336,586  325,228  352,026   1,858  10,889 
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ขอ้มลูทางการเงินโดยสรุปของเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สียในตราสารทุน–การบญัชีดา้นผูล้งทุน ซ่ึงกลุ่มบริษทับนัทึกเงินลงทุนในบริษทัดงักล่าวตามวิธีส่วนไดเ้สีย โดยแสดงเป็นยอดรวมไม่
ปรับปรุงตามส่วนไดเ้สียของกลุ่มบริษทั   

 

  
วันที ่

รำยงำน 

สัดส่วน
ควำมเป็น
เจ้ำของ 

  
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หนี้สิน

หมุนเวียน 

  
หนี้สินไม่
หมุนเวียน 

  
หนี้สิน
รวม 

  
รำยได้ 
รวม 

  
ค่ำใช้จ่ำย 
รวม 

 ก ำไร 
(ขำดทุน) 
สุทธิ 

ปี 2557  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เวลิด ์คลาส เรนท ์อะ คาร์ 
    จ ากดั    

 
31 ธนัวาคม 

 
25.00 

  
400,164 

 
 

2,452,491 
 

 
2,852,655 

 
 

1,111,263 
 

 
1,332,045 

 
 

2,443,308 
 

 
885,674 

 
 

951,887 
 

 
(66,213) 

บริษทั ไหมทอง จ ากดั  31 ธนัวาคม 27.90  86,529  13,008  99,537  162,495  6,273  168,768  239,464  367,619  (128,155) 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์ 
แฟชัน่ จ  ากดั 

 
31 ธนัวาคม 

 
28.00 

  
120,637 

 
 

47,777 
 

 
168,414 

 
 

24,789 
 

 
8,816 

 
 

33,605 
 

 
311,306 

 
 

302,655 
 

 
8,651 

บริษทั ร่วมอิสระ จ ากดั 31 ธนัวาคม 25.00  1,439,047  5,338  1,444,385  1,085,514  290,916  1,376,430  572,704  471,139  101,565 
บริษทั บุญ แคปปิตอล 
โฮลด้ิง จ ากดั 

 
31 ธนัวาคม 

 
32.00 

  
2,324 

 
 

267,156 
 

 
269,480 

 
 

10 
 

 
  - 

 
 

10 
 

 
9 

 
 

263 
 

 
(254) 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
31 ธนัวาคม 

 
30.00 

  
84,084 

 
 

127,464 
 

 
211,548 

 
 

13,423 
 

 
  - 

 
 

13,423 
 

 
51,893 

 
 

189,848 
 

 
(137,955) 

Canchana International  
     Co., Ltd. 

 
31 ธนัวาคม 

 
40.00 

  
28,569 

 
 

3,451 
 

 
32,020 

 
 

11,953 
 

 
  - 

 
 

11,953 
 

 
28,594 

 
 

24,669 
 

 
3,925 

Nanan Cambo Solution  Co., Ltd. 31 ธนัวาคม   49.00  3,182  9,639  12,821      -    -      -  227  644  (417) 
รวม    2,164,536  2,926,324  5,090,860  2,409,447  1,638,050  4,047,497     2,089,871     2,308,724      (218,853) 
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วันที ่

รำยงำน 

สัดส่วน
ควำมเป็น
เจ้ำของ 

  
สินทรัพย์
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน 

  
สินทรัพย์
รวม 

  
หนี้สิน

หมุนเวียน 

  
หนี้สินไม่
หมุนเวียน 

  
หนี้สิน
รวม 

  
รำยได้ 
รวม 

  
ค่ำใช้จ่ำย 
รวม 

 ก ำไร 
(ขำดทุน) 
สุทธิ 

ปี 2556  (ร้อยละ)  (พันบาท) 
บริษทั เวลิด ์คลาส เรนท ์อะ คาร์ 
    จ ากดั    

 
31 ธนัวาคม 

 
25.00 

  
352,069 

 
 

2,549,402 
 

 
2,874,471 

 
 

1,094,484 
 

 
1,301,627 

 
 

2,396,111 
 

 
891,700 

 
 

883,566 
 

 
8,134 

บริษทั ไหมทอง จ ากดั  31 ธนัวาคม 27.90  197,227  13,788  211,015  144,550  7,542  152,092  295,251  294,168  1,083 
บริษทั อินเตอร์เนชัน่แนล เลทเธอร์ 
แฟชัน่ จ  ากดั 

 
31 ธนัวาคม 

 
28.00 

  
111,574 

 
 

51,966 
 

 
163,540 

 
 

24,363 
 

 
7,137 

 
 

31,500 
 

 
365,699 

 
 

357,633 
 

 
8,066 

บริษทั ร่วมอิสระ จ ากดั 31 ธนัวาคม 25.00  894,347  11,476  905,823  447,922  491,423  939,345  1,217  61,031  (59,814) 
บริษทั บุญ แคปปิตอล 
โฮลด้ิง จ ากดั 

 
31 ธนัวาคม 

 
32.00 

  
434 

 
 

174,300 
 

 
174,734 

 
 

10 
 

 
    - 

 
 

10 
 

 
12 

 
 

13 
 

 
(1) 

บริษทั ชอ้ป โกลบอล  
(ประเทศไทย) จ ากดั 

 
31 ธนัวาคม 

 
30.00 

  
258,830 

 
 

112,884 
 

 
371,714 

 
 

35,634 
 

 
    - 

 
 

35,634 
 

 
3,937 

 
 

69,857 
 

 
(65,920) 

รวม    1,787,481  2,913,816  4,701,297  1,746,963  1,807,729  3,554,692  1,557,816  1,666,268  (108,452) 
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13 เงนิลงทุนในบริษทัย่อย 
 

     งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
     2557  2556 
   (พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม       -  - 
ซ้ือเงินลงทุน       90,956  - 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม       90,956  - 

 
เงินลงทุนในบริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั 
 

เม่ือวนัท่ี 10 มีนาคม 2557 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลในประเทศ
ไทย โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวนเงิน 50 ลา้นบาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
100 บาท ช าระหุน้คราวแรกหุน้ละ 60 บาท เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2557 บริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือหุน้ละ 40 
บาท 
 

เงินลงทุนในบริษทั Amis Du Monde SARL 
 

เม่ือวนัท่ี 50 กุมภาพนัธ์ 5227 บริษทัไดล้งทุนในบริษทั Amis Du Monde SARL ซ่ึงจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใน
ประเทศฝร่ังเศส โดยมีทุนจดทะเบียนจ านวน 1.2 ลา้นยโูร (150,000 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 10.0 ยโูร) โดยช าระหุน้คราวแรก
หุน้ละ 5.0 ยโูร ต่อมาบริษทัไดจ่้ายช าระค่าหุน้ส่วนท่ีเหลือในแต่ละคราวหุน้ละ 5.2 ยโูร เม่ือวนัท่ี 28 สิงหาคม 2557  
และวนัท่ี 10 ธนัวาคม 2557 ตามล าดบั 
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เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 และเงินปันผลรับจากเงินลงทุนส าหรับแต่ละปี มีดงัน้ี 
 

    งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
 

ลกัษณะธุรกิจ 
 สดัส่วนความ 

เป็นเจา้ของ 
  

ทุนช าระแลว้ 
  

ราคาทุน 
  

การดอ้ยค่า 
  

ราคาทุน-สุทธิ 
  

เงินปันผลรับ 
    2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556  2557  2556 

    (ร้อยละ)      (พันบาท) 
บริษทัย่อย                           
Amis Du Monde SARL ซ้ือขายสินคา้  81.9  -  52,785  -  40,957  -  -  -  40,957  -  -  - 
บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั พฒันา

อสงัหาริมทรัพย ์
  

99.9 
  

- 
  
50,000 

  
- 

  
49,999 

  
- 

  
- 

  
- 

  
49,999 

  
- 

  
- 

  
- 

รวม            90,956  -  -  -  90,956  - - -  - 
 

Amis Du Monde SARL ด าเนินธุรกิจในประเทศฝร่ังเศส 
บริษทั ดบัเบ้ิลย ูบี อาร์ อี จ ากดั ด าเนินธุรกิจในประเทศไทย 
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14 อสังหำริมทรัพย์เพือ่กำรลงทุน 
 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย / งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 

ณ วนัที่  
1 มกราคม 

2556  เพ่ิมข้ึน  โอน  จ าหน่าย  

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 

2556  เพ่ิมข้ึน  โอน  จ าหน่าย  

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 

2557 
 (พันบาท) 
รำคำทุน                  
ท่ีดิน 993,296  152,210  -  (121,530)  1,023,976  1,122  -  (43,735)  981,363 
ส่วนปรับปรุงสาธารณูปโภค 8,105  -  -  -  8,105  -  -  -  8,105 
อาคาร 284,454  189,181  (1,850)  (116,640)  355,145  584  -  (43,774)  311,955 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 7,356  -  -  -  7,356  -  -  -  7,356 
รวมรำคำทุน 1,293,211  341,391  (1,850)  (238,170)  1,394,582  1,706  -  (87,509)  1,308,779 
หัก ค่าเส่ือมราคาสะสม (138,508)  (7,314)  -  14,784  (131,038)  (8,864)  -  7,478   (132,424) 
คงเหลอื 1,154,703  334,077  (1,850)  (223,386)  1,263,544  (7,158)  -  (80,031)  1,176,355 
หัก ค่าเผือ่ผลขาดทุนจากการดอ้ยค่า (189,075)  (8,837)  -  -  (197,912)  -  -  36,843  (161,069) 
อสังหำริมทรัพย์เพื่อกำรลงทุน - สุทธิ 965,628  325,240  (1,850)  (223,386)  1,065,632  (7,158)  -  (43,188)  1,015,286 
 

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ประเมินราคาโดยผูป้ระเมินราคาอิสระ โดยพิจารณาราคาตลาดตามเกณฑข์องสินทรัพยท่ี์ใชง้านอยู่ในปัจจุบนั ราคาประเมิน
จ านวน 1,553 ลา้นบาท (2556: 1,582 ล้านบาท) 
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15 ที่ดนิ อำคำรและอุปกรณ์ 
 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงินท่ีแสดงเงินลงทุนตำมวิธีส่วนได้เสีย 

 
ณ วนัที่  

1 มกราคม 
2556 

 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

 
 

โอน 
 

 
 

จ าหน่าย 
 

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 

2556 
 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

 
 

โอน 
 

 
 

จ าหน่าย 
 

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 

2557 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                  
ท่ีดิน 1,665,327  -  240  -  1,665,567  134,000  -  (1,354)  1,798,213 
อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี 727,374  15,807  1,610  (12,783)  732,008  8,063  -  (1,139)  738,932 
เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ 750,603  69,079  -  (48,516)  771,166  74,444  -  (11,174)  834,436 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 796,334  102,247  -  (9,621)  888,960  85,090  -  (1,673)  972,377 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -  7,004  -  -  7,004  35,779  -  -  42,783 
รวมรำคำทุน 3,939,638  194,137  1,850  (70,920)  4,064,705  337,376  -  (15,340)  4,386,741 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                  

อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี (501,136)  (25,413)  -  4,852  (521,697)  (16,021)  -  901  (536,817) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ (625,989)  (52,095)  -  40,492  (637,592)  (55,437)  -  11,116  (681,913) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (560,503)  (77,612)  -  9,561  (628,554)  (83,457)  -  1,102  (710,909) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,687,628)  (155,120)  -  54,905  (1,787,843)  (154,915)  -  13,119  (1,929,639) 

ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,252,010  39,017  1,850  (16,015)  2,276,862  182,461  -  (2,221)  2,457,102 

 ราคาทรัพยสิ์นของกลุ่มบริษัทก่อนหักค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงได้คิดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแล้ว แต่ยงัคงใช้งานจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2557 มีจ านวน 1,416 ล้านบาท  
 (2556: 1,323 ล้านบาท) 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 
ณ วนัที่  

1 มกราคม 
2556 

 
 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

 
 

โอน 
 

 
 

จ าหน่าย 
 

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 

2556 
 

 
 

เพ่ิมข้ึน 
 

 
 

โอน 
 

 
 

จ าหน่าย 
 

ณ วนัที่  
31 ธนัวาคม 

2557 
 (พันบาท) 
ราคาทุน                  
ท่ีดิน 1,665,327  -  240  -  1,665,567  134,000  -  (1,354)  1,798,213 
อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี 727,374  15,807  1,610  (12,783)  732,008  8,063  -  (1,139)  738,932 
เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ 750,603  69,079  -  (48,516)  771,166  64,613  -  (11,174)  824,605 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง 796,334  102,247  -  (9,621)  888,960  85,090  -  (1,673)  972,377 
สินทรัพยร์ะหวา่งก่อสร้าง -  7,004  -  -  7,004  35,779  -  -  42,783 
รวมรำคำทุน 3,939,638  194,137  1,850  (70,920)  4,064,705  327,545  -  (15,340)  4,376,910 

ค่าเส่ือมราคาสะสม                  
อาคารและค่าปรับปรุงสถานท่ี (501,136)  (25,413)  -  4,852  (521,697)  (16,021)  -  901  (536,817) 
เคร่ืองใชส้ านกังานและยานพาหนะ (625,989)  (52,095)  -  40,492  (637,592)  (53,387)  -  11,116  (679,863) 
เคร่ืองตกแต่งและติดตั้ง (560,503)  (77,612)  -  9,561  (628,554)  (83,457)  -  1,102  (710,909) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (1,687,628)  (155,120)  -  54,905  (1,787,843)  (152,865)  -  13,119  (1,927,589) 

ท่ีดนิ อำคำรและอุปกรณ์ - สุทธิ 2,252,010  39,017  1,850  (16,015)  2,276,862  174,680  -  (2,221)  2,449,321 

 
ราคาทรัพยสิ์นของบริษทัก่อนหกัค่าเส่ือมราคาสะสมของอาคารและอุปกรณ์ ซ่ึงไดคิ้ดค่าเส่ือมราคาเต็มจ านวนแลว้แต่ยงัคงใชง้านจนถึง ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 มีจ านวน 1,416 
ลา้นบาท (2556: 1,323 ล้านบาท) 
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16 สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอืน่ 
 

  
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 
 

งบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงิน 
ที่แสดงเงนิ
ลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 8,912  8,242  9,039 
สิทธิการเช่า 32,696  32,696  37,621 
เงินมดัจ าและเงินประกนั 166,158  166,158  153,863 
เงินใหกู้ย้ืมแก่พนกังาน 5,314  5,314  8,569 
ลกูหน้ีสิทธิการเช่า 14,250  14,250  28,500 
เงินทดรองจ่ายเพ่ือลงทุนในบริษทัยอ่ย -  -  22,066 
อ่ืนๆ 9,528  6,705  7,302 
รวม 236,858  233,365  266,960 

 
ในระหว่างปี 5226 บริษทัมีการขายสิทธิการเช่าจ านวน 27 ลา้นบาท โดยบริษทัผูซ้ื้อตกลงผ่อนจ่ายช าระเป็นรายปี   
ปีละ 14.52 ลา้นบาท ส้ินสุดในปี 5229 
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สินทรัพย์ไม่มตีวัตน 
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 
 ณ วนัท่ี          

1 มกราคม 
2556  เพ่ิมข้ึน  จ าหน่าย  

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2556  เพ่ิมข้ึน  จ าหน่าย  

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2557 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
เคร่ืองหมายการคา้ 22,966  -  -  22,966  896  -  23,862 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ 7,845  -  -  7,845  -  -  7,845 
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ระหวา่งพฒันา -  -  -  -  1,409  -  1,409 
รวมรำคำทุน 30,811  -  -  30,811  2,305  -  33,116 
              

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม              
เคร่ืองหมายการคา้ (16,796)  (2,297)  -  (19,093)  (1,648)  -  (20,741) 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ (1,895)  (784)  -  (2,679)  (784)  -  (3,463) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (18,691)  (3,081)  -  (21,772)  (2,432)  -  (24,204) 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – สุทธิ 12,120  (3,081)  -  9,039  (127)  -  8,912 
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 งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี          

1 มกราคม 
2556  เพ่ิมข้ึน  จ าหน่าย  

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2556  เพ่ิมข้ึน  จ าหน่าย  

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2557 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
เคร่ืองหมายการคา้ 22,966  -  -  22,966  -  -  22,966 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ 7,845  -  -  7,845  -  -  7,845 
ลิขสิทธ์ิซอฟแวร์ระหวา่งพฒันา -  -  -  -  1,409  -   1,409 
รวมรำคำทุน 30,811  -  -  30,811  1,409  -  32,220 
              

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม              
เคร่ืองหมายการคา้ (16,796)  (2,297)  -  (19,093)  (1,422)  -  (20,515) 
ลิขสิทธ์ิฐานขอ้มลูลูกคา้ (1,895)  (784)  -  (2,679)  (784)  -  (3,463) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (18,691)  (3,081)  -  (21,772)  (2,206)  -  (23,978) 

สินทรัพย์ไม่มตีวัตน – สุทธิ 12,120  (3,081)  -  9,039  (797)  -  8,242 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 
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สิทธิกำรเช่ำ 
 

 งบกำรเงินรวม / งบกำรเงนิที่แสดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย / งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ณ วนัท่ี          

1 มกราคม 
2556  เพ่ิมข้ึน  จ าหน่าย  

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2556  เพ่ิมข้ึน  จ าหน่าย  

ณ วนัท่ี        
31 ธนัวาคม 

2557 
 (พันบาท) 
ราคาทุน              
ท่ีดิน 17,397  -  -  17,397  -  -  17,397 
อาคารพาณิชย ์ 37,108  -  -  37,108  -  -  37,108 
พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ 167,564  -  (50,094)  117,470  -  -  117,470 
รวมรำคำทุน 222,069  -  (50,094)  171,975  -  -  171,975 
              

ค่าตัดจ าหน่ายสะสม              
ท่ีดิน (15,930)  (261)  -  (16,191)  (261)  -  (16,452) 
อาคารพาณิชย ์ (27,300)  (1,304)  -  (28,604)  (1,305)  -  (29,909) 
พ้ืนท่ีศูนยก์ารคา้ (99,893)  (5,028)  15,362  (89,559)  (3,359)  -  (92,918) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (143,123)  (6,593)  15,362  (134,354)  (4,925)  -  (139,279) 

สิทธิกำรเช่ำ – สุทธิ 78,946  (6,593)  (34,732)  37,621  (4,925)  -  32,696 
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17 ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี  
 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

   
 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสียและ
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 
  5227  5226 
  (พันบาท) 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี  758,661  726,957 
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี  (816,966)  (752,361) 
สุทธิ   (58,305)  (25,404) 
 

รายการเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชีรวมท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งปีมีดงัน้ี 
 

 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   

 ณ วนัที ่1 
มกรำคม 

2557   
ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้  

ณ วนัที ่31 
ธันวำคม 

2557 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ลกูหน้ีการคา้  5,907  (713)  -  -  5,194 
สินคา้คงเหลือ   6,097  (464)  -  -  5,633 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 508,758  (33,036)  -  -  475,722 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 70,851  1,592  -  -  72,443 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 39,582  (7,368)  -  -  32,214 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ -  62,504  -  -  62,504 
ประมาณการหน้ีสิน  95,762  9,189  -  -  104,951 
รวม 726,957  31,704  -  -  758,661 
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 งบกำรเงินรวมและงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่1 

มกรำคม 
2557   

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้  

ณ วนัที ่31 
ธันวำคม 

2557 
 (พันบาท) 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (749,000)  -  (63,460)  -  (812,460) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (3,361)  (1,145)  -  -  (4,506) 
รวม (752,361)  (1,145)  (63,460)  -  (816,966) 
 

         

สุทธิ (25,404)  30,559  (63,460)  -  (58,305) 

 
ค 

 งบกำรเงนิทีแ่สดงเงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย และงบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
   บนัทึกเป็น(รายจ่าย)/ รายไดใ้น   
 ณ วนัที ่1 

มกรำคม 
2556   

ก าไรหรือ
ขาดทุน  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน  

ส่วนของ 
ผูถื้อหุน้  

ณ วนัที ่31 
ธันวำคม 

2556 
 (พันบาท) 

สินทรัพย์ภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
ลกูหน้ีการคา้  6,770  (863)  -  -  5,907 
สินคา้คงเหลือ 7,783  (1,686)  -  -  6,097 
ก าไรขั้นตน้ของค่าเผื่อสินคา้รับคืน 594,076  (85,318)  -  -  508,758 
เงินลงทุนระยะยาวอ่ืน 70,261  590  -  -  70,851 
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 37,815  1,767  -  -  39,582 
ประมาณการหน้ีสิน  85,562  10,200  -  -  95,762 
รวม 802,267  (75,310)  -  -  726,957 

หนี้สินภาษเีงินได้รอการตัดบัญชี          
หลกัทรัพยใ์นความตอ้งการของตลาด  (986,583)  -  237,583  -  (749,000) 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  (2,216)  (1,145)  -  -  (3,361) 
รวม (988,799)  (1,145)  237,583  -  (752,361) 
          

สุทธิ (186,532)  (76,455)  237,583  -  (25,404) 
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18 เจ้ำหนีก้ำรค้ำ 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
งบกำรเงินรวม 

  
 
 

งบงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสียและ 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2557  2557  5226 
  (พันบาท) 
บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 5 1,289,563  1,289,563  1,159,849 
บุคคลหรือกิจการอ่ืนๆ  55,668  55,573  75,754 
รวม  1,345,231  1,345,136  1,235,603 

 

 ยอดเจา้หน้ีการคา้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม จดัตามประเภทสกลุเงินตราไดด้งัน้ี 
 

 
 

 

 

 

 
 

  
 
 

 
งบกำรเงินรวม 

  
 
 

งบงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำม 

วธีิส่วนได้เสียและ 
งบกำรเงิน 

เฉพำะกจิกำร 

  2557  2557  5226 
  (พันบาท) 
สกลุเงินบาท   1,328,971  1,328,876  1,214,489 
สกลุเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา  14,833  14,833  19,309 
สกลุเงินเยน  1,301  1,301  1,805 
สกลุเงินยโูร  126  126  - 
รวม  1,345,231  1,345,136  1,235,603 
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19 ภำระผูกพนัผลประโยชน์พนักงำน 
 

  
 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง  
เงนิลงทุนตำม 
วธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
งบแสดงฐานะการเงิน    
โครงการผลประโยชน ์ 524,754  478,811 
    

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม    
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ    
รับรู้ในก ำไรหรือขำดทุน    
โครงการผลประโยชน ์ 45,943  51,003 
 

โครงการผลประโยชน์ 
 

บริษทัจดัการโครงการบ าเหน็จบ านาญพนกังานตามขอ้ก าหนดของพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
การใหผ้ลประโยชนเ์ม่ือเกษียณแก่พนกังานตามสิทธิและอายงุาน 
 

การเปล่ียนแปลงในมลูค่าปัจจุบนัของภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์
 

  
 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง  
เงนิลงทุนตำม 
วธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัของโครงการผลประโยชน ์ณ วนัท่ี 1 มกราคม 478,811  427,808 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ีย  71,609  60,579 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (25,666)  (9,576) 
ภำระผูกพนัของโครงกำรผลประโยชน์ ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 524,754  478,811 
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ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในก าไรหรือขาดทุน (หมายเหตุ 25) 
 

  
 
 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่
แสดงเงินลงทุน

ตำมวธีิ 
ส่วนได้เสีย 

และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
ตน้ทุนบริการปัจจุบนั และดอกเบ้ียจากภาระผกูพนั 71,609  60,579 
ผลประโยชนจ่์ายโดยโครงการ (25,666)  (9,576) 
รวม 45,943  51,003 
 

ค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ในรายการต่อไปน้ีในงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ 
 

   
 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำมวธีิ 

ส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

  2557  2556 
  (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการขาย  21,104  12,865 
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร  24,839  38,138 
รวม  45,943  51,003 
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ขอ้สมมุติหลกัในการประมาณการตามหลกัการคณิตศาสตร์ประกนัภยั ณ วนัท่ีรายงาน (แสดงโดยวิธีถวัเฉล่ียถ่วง
น ้าหนกั) 
 
    

งบกำรเงิน
รวม 

และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง
เงนิลงทุนตำมวธีิ 

ส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

   2557  2556 
   ร้อยละ 
อตัราคิดลด    3.71  3.71 
การเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนาคต   3.00 - 7.00  3.00 - 7.00 
 

20 ทุนเรือนหุ้น 
 

 มลูค่าหุน้  2557  2556 
 ต่อหุน้  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน  จ านวนหุน้  จ านวนเงิน 

ทุนจดทะเบียน (บาท)  (พันหุ้น/พันบาท) 
ณ วนัท่ี 1 มกราคม    
-  หุน้สามญั 1  500,000  500,000  500,000  500,000 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมญั 1  500,000  500,000  500,000  500,000 

          
หุ้นที่ออกและช าระแล้ว          
ณ วนัท่ี 1 มกราคม          
-  หุน้สามญั 1  290,634  290,634  290,634  290,634 
ณ วนัที่ 31 ธันวำคม          
-  หุ้นสำมญั 1  290,634  290,634  290,634  290,634 
 

ผูถื้อหุน้สามญัจะไดรั้บสิทธิในการรับเงินปันผลจากการประกาศจ่ายเงินปันผลและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนหน่ึง
เสียงต่อหน่ึงหุน้ในท่ีประชุมของบริษทั  
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ส่วนเกนิมลูค่าหุ้น 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอขายหุน้สูงกว่า
มลูค่าหุน้ท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน าค่าหุน้ส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ารอง (“ส่วนเกินมูลค่าหุน้”) ส่วนเกินมูลค่าหุน้
น้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 

21 ส ำรอง 
 

ส ารองประกอบดว้ย การจดัสรรก าไร และ/หรือ ก าไรสะสม 
 

ส ำรองตำมกฎหมำย 
 

ตามบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษทัจะตอ้งจดัสรรทุนส ารอง 
(“ส ารองตามกฎหมาย”) อย่างนอ้ยร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัจากหกัขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่า
ส ารองดงักล่าวมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เงินส ารองน้ีจะน าไปจ่ายเป็นเงินปันผลไม่ได ้
 
ส ำรองทั่วไป 
 

บริษทัจัดสรรเงินส ารองทัว่ไปเท่ากบัร้อยละ 10 ของก าไรสุทธิแต่ละปี เพ่ือให้บริษทัมีฐานเงินส ารองทัว่ไปท่ี
แขง็แกร่ง ด ารงความมัน่คงแก่กิจการและเพ่ิมมลูค่าใหก้บัผูถื้อหุน้ 
 

องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถอืหุ้น 
 

ผลต่ำงจำกกำรแปลงค่ำงบกำรเงนิ 
 

ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลต่างการแปลงค่าทั้งหมดจากงบการเงิน
ของหน่วยงานในต่างประเทศ 
 

ผลต่ำงจำกกำรเปลีย่นแปลงในมูลค่ำยุตธิรรม 
 

ผลต่างจากการเปล่ียนแปลงในมูลค่ายุติธรรมแสดงในส่วนของเจา้ของประกอบดว้ยผลรวมการเปล่ียนแปลงใน
มลูค่ายติุธรรมของสินทรัพยท์างการเงินเผื่อขายจนกระทัง่มีการตดัรายการหรือเกิดการดอ้ยค่า 
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22 ส่วนงำนด ำเนินงำน 
 

ขอ้มูลส่วนงานด าเนินงานท่ีน าเสนอน้ีสอดคลอ้งกบัรายงานภายในของบริษทั ท่ีผูมี้อ  านาจตดัสินใจสูงสุดดา้นการด าเนินงานไดรั้บและสอบทานอยา่งสม ่าเสมอเพ่ือใชใ้นการตดัสินใจในการ
จดัสรรทรัพยากรใหก้บัส่วนงานและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงาน 
 

บริษทัมีส่วนงานท่ีรายงานทั้งส้ิน 3 ส่วนงานหลกั คือ เคร่ืองส าอางและเคร่ืองหอม เคร่ืองแต่งกายสุภาพสตรี เคร่ืองแต่งกายสุภาพบุรุษ บริษทัประเมินก าไรจากการด าเนินงาน โดยใชเ้กณฑ์
เดียวกบัท่ีใชใ้นการวดัก าไรจากการด าเนินงานในงบการเงิน บริษทัไม่ไดร้ายงานสินทรัพยแ์ละหน้ีสินแต่ละส่วนงานท่ีรายงาน เน่ืองจากผูบ้ริหารเช่ือวา่การใชก้ าไรก่อนภาษีเงินไดใ้นการวดัผล
การด าเนินงานนั้นเป็นขอ้มูลท่ีเหมาะสมในการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและสอดคลอ้งกบักิจการอ่ืนท่ีด าเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเดียวกนั 
 

ข้อมูลเกีย่วกบัส่วนงานทีร่ายงาน 
 

 
เคร่ืองส ำอำง 
และเคร่ืองหอม  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพสตรี  

เคร่ืองแต่งกำย
สุภำพบุรุษ  

รวมส่วนงำนที่
รำยงำน  

 
อืน่ๆ 

  
รวม 

 ตดัรำยกำรบญัชี
ระหว่ำงกนั  

 
รวม  

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 5227  5226  5227  5226  5227  5226  5227  5226  5227  5226  5227  5226  5227  5226  5227  5226 

 (ล้านบาท) 
รายไดจ้ากการขายสินคา้ 1,387  1,545  3,701  4,021  3,253  3,725  8,341  9,291  3,693  4,038  12,034  13,329  (1)  -  12,033  13,329 
ก าไรจากการด าเนินงาน                                
  ตามส่วนงาน 181  196  416  436  256  358  853  990  129  142  982  1,132  -  -  982  1,132 
รายไดอ่ื้น                             530  605 
ค่าใชจ่้ายท่ีไม่ไดปั้นส่วน                             (860)  (913) 
ส่วนแบ่งก าไรในตราสารทุน                                
   - การบญัชีดา้นผูล้งทุน                             (50)  (26) 
ก าไรก่อนภาษีเงินได ้                             602  798 

 

กลุ่มบริษทัด าเนินธุรกิจเฉพาะในประเทศเป็นส่วนใหญ่ มีรายไดจ้ากต่างประเทศหรือสินทรัพยใ์นต่างประเทศท่ีไม่เป็นสาระส าคญั และกลุ่มบริษทัไม่มีลูกคา้ท่ีเป็นลูกคา้รายใหญ่ของกลุ่มบริษทั  
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23 ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย 
 

  
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 
 

งบงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่
แสดงเงินลงทุน

ตำม 
วธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2557  5226 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายในการจดัจ าหน่าย 1,387,666  1,387,666  1,581,909 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 1,294,636  1,289,889  1,421,757 
ค่าใชจ่้ายการตลาด 432,538  432,538  498,673 
รวม 3,114,840  3,110,093  3,502,339 

 
24 ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 

  
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 
 

งบงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่
แสดงเงินลงทุน

ตำม 
วธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร 787,296  787,296  804,581 
ค่าใชจ่้ายในการบริหารส านกังาน 573,488  572,252  620,521 
ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน -  -   456 
รวม 1,360,784  1,359,548  1,425,558 
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25 ค่ำใช้จ่ำยผลประโยชน์ของพนักงำน 
 

  
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 
 

งบงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่
แสดงเงินลงทุน

ตำม 
วธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2557  2556 
 (พันบาท) 
เงินเดือนและค่าแรง 1,865,307  1,860,560  2,021,443 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดไว ้ 45,943  45,943  51,003 
ตน้ทุนบ าเหน็จบ านาญ - โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว ้ 22,954  22,954  23,557 
อ่ืนๆ  109,453  109,453  91,764 
รวม 2,043,657  2,038,910  2,187,767 
 

โครงการผลประโยชน์ท่ีก าหนดไว้ 
 

รายละเอียดของโครงการผลประโยชนท่ี์ก าหนดเปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 19 
 

โครงการสมทบเงินท่ีก าหนดไว้ 
 

บริษทัไดจ้ดัตั้งกองทุนส ารองเล้ียงชีพส าหรับพนกังานของบริษทับนพ้ืนฐานความสมคัรใจของพนกังานในการเป็น
สมาชิกของกองทุน โดยพนกังานจ่ายเงินสะสมในอตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนทุกเดือน และบริษทัจ่ายสมทบใน
อตัราร้อยละ 3 ของเงินเดือนของพนกังานทุกเดือน กองทุนส ารองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ารองเล้ียง
ชีพตามขอ้ก าหนดของกระทรวงการคลงัและจดัการกองทุนโดยผูจ้ดัการกองทุนท่ีไดรั้บอนุญาต 
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26 ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
 

งบการเงินไดร้วมการวิเคราะห์ค่าใชจ่้ายตามหนา้ท่ี ค่าใชจ่้ายตามลกัษณะไดเ้ปิดเผยตามขอ้ก าหนดในมาตรฐานการ
รายงานทางการเงินฉบบัต่าง ๆ ดงัน้ี 
 

   
 
 
 
 

งบกำรเงินรวม 

  
 
 
 

งบงบกำรเงนิ
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่
แสดงเงินลงทุน

ตำม 
วธีิส่วนได้เสีย
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 หมายเหตุ 2557  2557  2556 
  (พันบาท) 
ซ้ือสินคา้ส าเร็จรูป  7,198,269  7,187,325  7,771,162 
การเปล่ียนแปลงในสินคา้ส าเร็จรูป  237,202  238,109  401,974 
ค่าใชจ่้ายเก่ียวกบับุคลากร  25  2,043,657  2,038,910  2,187,767 
ค่าโฆษณาและค่าส่งเสริมการขาย  452,595  452,595  522,055 
ค่าเช่าพ้ืนท่ีและบริการ  349,940  349,940  327,607 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่ายทรัพยสิ์น  14, 15, 16   171,301  168,860  172,109 
ค่าขนส่ง  133,374  133,374  133,576 
อ่ืนๆ  1,324,757  1,325,962  1,584,783 
รวม  11,911,095  11,895,075  13,101,033 
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27 ภำษเีงนิได้ 
 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรหรือขาดทุน 
 

   
งบกำรเงิน

รวม 

 งบกำรเงนิที่แสดง  
เงนิลงทุนตำม 
วธีิส่วนได้เสีย 

  
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 หมายเหตุ 2557  2556  2557  2556 
  (พันบาท) 

ภำษเีงินได้ของงวดปัจจุบัน         
ส าหรับงวดปัจจุบนั       54,886  22,910      54,886  22,910 
ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป(สูงไป)      34,821  14,498      34,821  14,498 

      89,707  37,408      89,707  37,408 

  ภำษเีงนิได้รอกำรตดับัญชี         
การเปล่ียนแปลงของผลต่างชัว่คราว 17 (30,559)  76,455  (30,559)  76,455 
      59,148  113,863      59,148  113,863 

 

 

ภาษเีงินได้ที่รับรู้ในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

  

  
งบกำรเงินรวม 

และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่แสดง 
เงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 

 2557  2556 
 

ก่อนภาษี
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้  

ก่อนภาษี 
เงินได ้  

รายได้
(ค่าใชจ่้าย) 
ภาษีเงินได ้  

สุทธิจาก
ภาษีเงินได ้

 (พันบาท) 
สินทรัพยท์างการเงิน 
เผื่อขาย 317,300  (63,460)  253,480  (1,187,914)  237,583  (950,331) 

รวม 317,300  (63,460)  253,480  (1,187,914)  237,583  (950,331) 
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การกระทบยอดเพือ่หาอัตราภาษทีี่แท้จริง  
 

  
 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงินที่แสดง 
เงนิลงทุนตำมวธีิ 

ส่วนได้เสีย 
 2557  2556 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  

(ล้านบาท) 
ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   602    798 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  120  20  160 
ความแตกต่างในอตัราภาษีเงินไดท่ี้แทจ้ริงของ               
ส่วนแบ่งก าไร (ขาดทุน) ในเงินลงทุนตามวิธีส่วน 

    ไดเ้สียในตราสารทุน - การบญัชีดา้นผูล้งทุน 

   
 

19 

    
 

7 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (66)    (78) 
ผลกระทบจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างกนั 
    ระหวา่งบญัชีและภาษี 

   
(49) 

    
11 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป(สูงไป)   35    14 
รวม 10  59  14  114 

 

 งบกำรเงินเฉพำะ 
 2557  2556 
 อตัราภาษี 

(ร้อยละ) 
  
(ล้านบาท) 

 อตัราภาษี 
(ร้อยละ) 

  
(ล้านบาท) 

ก าไรก่อนภาษีเงินไดร้วม   697    836 

จ านวนภาษีตามอตัราภาษีเงินได ้ 20  139  20  167 
รายไดท่ี้ไม่ตอ้งเสียภาษี   (66)    (78) 
ผลกระทบจากรายไดแ้ละค่าใชจ่้ายท่ีรับรู้ต่างกนั 
    ระหวา่งบญัชีและภาษี 

   
(49) 

    
11 

ภาษีงวดก่อนๆ ท่ีบนัทึกต ่าไป(สูงไป)   35    14 
รวม 8  59  14  114 
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การลดอัตราภาษีเงินได้นิติบคุคล 
 

พระราชกฤษฎีกาตามความในประมวลรัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 530 พ.ศ. 2554 ลง
วนัท่ี 21 ธันวาคม 2554 ให้ลดอตัราภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับก าไรสุทธิเป็นระยะเวลาสามรอบระยะเวลาบญัชี
ไดแ้ก่ปี 2555 2556 และ 2557 จากอตัราร้อยละ 30 เหลืออตัราร้อยละ 23 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี 2555 ท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2555 และร้อยละ 20 ของก าไรสุทธิส าหรับสองรอบระยะเวลาบญัชีถดัมา (2556 และ 
2557) ท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2556 และ 2557 ตามล าดบั พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษฎากรว่าดว้ยการลดอตัราและยกเวน้รัษฎากร ฉบบัท่ี 577 พ.ศ. 2557 ลงวนัท่ี 10 พฤศจิกายน 2557 ให้คงอตัรา
ภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลร้อยละ 20 ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกราคม 2558 แต่ไม่เกินวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2558 
 

กลุ่มบริษทัใช้อตัราภาษีเงินไดท่ี้ลดลงเหลือร้อยละ 20 ในการวดัมูลค่าสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดั
บญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ตามค าช้ีแจงของสภาวิชาชีพบญัชีท่ีออกในปี 2555  

 
28 ก ำไรต่อหุ้น 

 

ก าไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 
 

ก าไรต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐานส าหรับแต่ละปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 ค านวณจากก าไรส าหรับปีท่ีเป็น
ส่วนของผูถื้อหุน้สามญัของบริษทัและจ านวนหุน้สามญัท่ีออกจ าหน่ายแลว้ระหวา่งปีโดยแสดงการค านวณดงัน้ี 
 

  
 
 

งบกำรเงินรวม 

 งบกำรเงิน 
ที่แสดง 

เงนิลงทุนตำม 
วธีิส่วนได้เสีย 

  
 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 7552  7552  7552  7552 
 (พันบาท / พันหุ้น) 
ก ำไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสำมญั 
    ของบริษทั  545,186 

 
684,547 

 
637,564 

 
721,905 

จ ำนวนหุ้นสำมญัที่ออกจ ำหน่ำยแล้ว 290,634  290,634  290,634  290,634 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน (บำท) 1.88  2.36  2.19  2.48 
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29 เงนิปันผล 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 21 เมษายน 2557 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.20 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 348.76 ลา้นบาท และอนุมติัจดัสรรเงินส ารองทัว่ไป 
ในอตัราร้อยละ 10 ของก าไรส าหรับปี 2556 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 72.19 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดรั้บให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 20 พฤษภาคม 2557 

ในการประชุมสามญัประจ าปีของผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2556 ผูถื้อหุน้มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไร
เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.25 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 363.29 ลา้นบาท และอนุมติัจดัสรรเงินส ารองทัว่ไป 
ในอตัราร้อยละ 10 ของก าไรส าหรับปี 2555 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 96.89 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวไดรั้บให้แก่ 
ผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2556 

 

30 เคร่ืองมอืทำงกำรเงนิ 
 

นโยบายการจดัการความเส่ียงทางด้านการเงิน 
 

กลุ่มบริษทัมีความเส่ียงจากการด าเนินธุรกิจตามปกติจากการเปล่ียนแปลงอตัราดอกเบ้ียและอตัราแลกเปล่ียนเงินตรา
ต่างประเทศ และจากการไม่ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดตามสัญญาของคู่สัญญา กลุ่มบริษทัไม่มีการถือหรือออกเคร่ืองมือ
ทางการเงินท่ีเป็นตราสารอนุพนัธ์ เพ่ือการเกง็ก าไรหรือการคา้ 
 

การจดัการความเส่ียงเป็นส่วนท่ีส าคญัของธุรกิจของบริษทักลุ่ม กลุ่มบริษทัมีระบบในการควบคุมใหมี้ความสมดุล
ของระดบัความเส่ียงใหเ้ป็นท่ียอมรับได ้โดยพิจารณาระหว่างตน้ทุนท่ีเกิดจากความเส่ียงและตน้ทุนของการจดัการ
ความเส่ียง ฝ่ายบริหารไดมี้การควบคุมกระบวนการการจดัการความเส่ียงของกลุ่มบริษทัอย่างต่อเน่ืองเพ่ือใหม้ัน่ใจ
วา่มีความสมดุลระหวา่งความเส่ียงและการควบคุมความเส่ียง 
 

การบริหารจดัการทุน  
 

นโยบายของคณะกรรมการบริษทั คือการรักษาระดบัเงินทุนให้มัน่คงเพ่ือรักษานกัลงทุน เจา้หน้ีและความเช่ือมัน่
ของตลาดและก่อใหเ้กิดการพฒันาของธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการไดมี้การก ากบัดูแลผลตอบแทนจากการลงทุน 
ซ่ึงบริษทัพิจารณาจากสัดส่วนของผลตอบแทนจากกิจกรรมด าเนินงานต่อส่วนของเจา้ของรวม ซ่ึงไม่รวมส่วนได้
เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม อีกทั้งยงัก ากบัดูแลระดบัการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้สามญั 
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ความเส่ียงด้านอัตราดอกเบี้ย 
 
ความเส่ียงดา้นอตัราดอกเบ้ีย หมายถึงความเส่ียงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดในอนาคตของอตัราดอกเบ้ียใน
ตลาด ซ่ึงส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานและกระแสเงินสดของกลุ่มบริษทั  เน่ืองจากดอกเบ้ียของเงินกูย้ืมส่วนใหญ่
มีอตัราดอกเบ้ียท่ีปรับข้ึนลงตามอตัราตลาด 
 

 ความเส่ียงจากเงินตราต่างประเทศ 
 

กลุ่มบริษทัมีลูกหน้ีการคา้และเจา้หน้ีการคา้ต่างประเทศจากการซ้ือขายในจ านวนท่ีน้อยมาก โดยมิไดท้ าสัญญา
ประกนัความเส่ียงไวล่้วงหนา้ เน่ืองจากความเส่ียงอยูใ่นระดบัต ่าจนไม่มีนยัส าคญั 
 

ความเส่ียงด้านสินเช่ือ 
 

กลุ่มบริษทัมีนโยบายใหสิ้นเช่ือดา้นลูกหน้ีการคา้อย่างระมดัระวงั และมีมาตรการในการติดตามหน้ีอย่างรัดกุมโดย
ลกูหน้ีการคา้ส่วนใหญ่มีการคา้ขายกนัมาเป็นเวลานาน จึงคาดวา่จะไม่เกิดความเสียหายอยา่งเป็นสาระส าคญัจากการ
เรียกเก็บหน้ี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 และ 2556 บริษทัไดส้ ารองหน้ีสูญไวจ้ านวน 26.0 ลา้นบาท และ 29.5 ลา้น
บาท เทียบเป็นร้อยละ 1.56 และ 1.57 ของลูกหน้ีการคา้ ตามล าดบั อย่างไรก็ตาม เน่ืองจากกลุ่มบริษทัมีฐานลูกคา้
จ านวนมาก ฝ่ายบริหารไม่ไดค้าดวา่จะเกิดผลเสียหายท่ีมีสาระส าคญัจากการเกบ็หน้ีไม่ได ้
 

ความเส่ียงจากสภาพคล่อง 
 

กลุ่มบริษทัมีการควบคุมความเส่ียงจากการขาดสภาพคล่องโดยการรักษาระดบัของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงิน
สดใหเ้พียงพอต่อการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และเพ่ือท าใหผ้ลกระทบจากความผนัผวนของกระแสเงินสดลดลง 
 

มลูค่ายติุธรรม 
 

นโยบายการบญัชีและการเปิดเผยของกลุ่มบริษทั ก าหนดใหมี้การก าหนดมูลค่ายุติธรรมทั้งสินทรัพยแ์ละหน้ีสินทั้ง
ทางการเงินและไม่ใช่ทางการเงิน มูลค่ายุติธรรม หมายถึง จ านวนเงินท่ีผูซ้ื้อและผูข้ายตกลงแลกเปล่ียนสินทรัพย์
หรือช าระหน้ีสินกนั ในขณะท่ีทั้งสองฝ่ายมีความรอบรู้และเต็มใจในการแลกเปล่ียนกนั  และสามารถต่อรองราคา
กนัไดอ้ยา่งเป็นอิสระในลกัษณะของผูท่ี้ไม่มีความเก่ียวขอ้งกนั  วตัถุประสงคข์องการวดัมูลค่าและ/หรือการเปิดเผย
มลูค่ายติุธรรมถกูก าหนดโดยวิธีต่อไปน้ี ขอ้มลูเพ่ิมเติมเก่ียวกบัสมมติฐานในการก าหนดมูลค่ายุติธรรมถูกเปิดเผยใน
หมายเหตุท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินนั้นๆ 
 

มลูค่ายติุธรรมของลกูหน้ีการคา้และลกูหน้ีระยะสั้นอ่ืนๆ เป็นมลูค่าท่ีใกลเ้คียงกบัมลูค่าตามบญัชี 
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มลูค่ายติุธรรมของเงินลงทุนในหลกัทรัพยท่ี์เป็นตราสารทุนและตราสารหน้ีท่ีถือไวเ้พ่ือคา้ ท่ีจะถือไวจ้นครบก าหนด 
และเผื่อขาย พิจารณาโดยอา้งอิงกบัราคาเสนอซ้ือ ณ วนัท่ีในรายงาน มูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนท่ีจะถือไวจ้นครบ
ก าหนดถกูพิจารณาเพ่ือความมุ่งหมายในการเปิดเผยในงบการเงินเท่านั้น 
 

มูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์การเงิน พร้อมทั้ งมูลค่าตามบัญชีตามท่ีปรากฏในงบแสดงฐานะการเงิน ณ วนัท่ี  
31 ธนัวาคม มีดงัน้ี 
 

  

 
งบกำรเงินรวม/ งบกำรเงินที่แสดง

เงนิลงทุนตำมวธีิส่วนได้เสีย   งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
 2557  2556 
 มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี  มลูค่ายติุธรรม  มลูค่าตามบญัชี 
 (พันบาท) 
ไม่หมุนเวยีน        
เงินลงทุนตราสารหน้ี 66,966  65,000  66,319  65,000 
ตราสารทุนท่ีเป็นหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย 5,710,162  1,700,546  5,358,539  1,666,223 
 5,777,128  1,765,546  5,424,858  1,731,223 

 
31 ภำระผูกพนักบับุคคลหรือกจิกำรที่ไม่เกีย่วข้องกนั 

 

  
 

งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่
แสดงเงินลงทุน

ตำม 
วธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัตามสัญญาเช่าด าเนินงานที่ยกเลิกไม่ได้    
ภายในหน่ึงปี 52,675  59,108 
หลงัจากหน่ึงปีแต่ไม่เกินหา้ปี 32,583  24,588 
หลงัจากหา้ปี 4,440  3,685 
รวม 89,698  87,381 
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งบกำรเงินรวม 
และงบกำรเงิน
เฉพำะกจิกำร 

 งบกำรเงินที่
แสดงเงินลงทุน

ตำม 
วธีิส่วนได้เสีย 
และงบกำรเงิน 
เฉพำะกจิกำร 

 2557  2556 
 (พันบาท) 
ภาระผกูพนัอื่น ๆ    
วงเงินเบิกเกินบญัชีท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 246,000  266,000 
วงเงินสินเช่ือซ่ึงยงัไม่ไดเ้บิกใช ้ 3,131,670  3,149,480 
เลตเตอร์ออฟเครดิตส าหรับซ้ือสินคา้ท่ียงัไม่ไดใ้ช ้ 272,020  275,521 
หนงัสือค ้าประกนัจากธนาคาร 3,708  3,901 
รวม 3,653,398  3,694,902 

 
สัญญาเช่าพืน้ที่ขายและสัญญาบริการที่เกีย่วข้อง   
 
บริษทัท าสญัญาเช่าพ้ืนท่ีและสญัญาบริการท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทัในประเทศหลายแห่ง บริษทัจ่ายช าระค่าธรรมเนียม 
เป็นรายเดือน เดือนละระหวา่ง 2,200 - 701,344 บาท สญัญามีระยะเวลา 1 - 29 ปี และจะส้ินสุดภายในปี 2567 
 

32 เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
 
ในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 5228 มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรจากก าไรส าหรับปี 
5227 เป็นเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 1.05 บาท เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 305.17 ลา้นบาท และอนุมติัจดัสรรเงินส ารอง
ทัว่ไปในอตัรา ร้อยละ 10 ของก าไรส าหรับปี 5227 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 63.76 ลา้นบาท เงินปันผลดงักล่าวจะจ่าย
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในระหวา่งปี 5228 
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33 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินที่ยงัไม่ได้ใช้ 
 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่หลายฉบบัไดมี้การประกาศและยงัไม่มีผลบงัคบัใชแ้ละ
ไม่ได้น ามาใช้ในการจดัท างบการเงินน้ี มาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่เหล่าน้ีอาจ
เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของกลุ่มบริษทั และถือปฏิบติักบังบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกราคม ในปีดงัต่อไปน้ี กลุ่มบริษทัไม่มีแผนท่ีจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินเหล่าน้ีมาใชก่้อนวนั
ถือปฏิบติั 
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มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 5227) การน าเสนองบการเงิน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 5227) สินคา้คงเหลือ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 7 (ปรับปรุง 5227) งบกระแสเงินสด 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 5227) นโยบายการบญัชี การเปล่ียนแปลงประมาณการ

ทางบญัชีและขอ้ผิดพลาด 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 5227) เหตุการณ์ภายหลงัรอบระยะเวลารายงาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 11 (ปรับปรุง 5227) สญัญาก่อสร้าง 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 12 (ปรับปรุง 5227) ภาษีเงินได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 16 (ปรับปรุง 5227) ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 5227) สญัญาเช่า 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 5227) รายได ้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 19 (ปรับปรุง 5227) ผลประโยชนข์องพนกังาน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 21 (ปรับปรุง 5227) ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของอตัรา

แลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 23 (ปรับปรุง 5227) ตน้ทุนการกูย้ืม 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 24 (ปรับปรุง 5227) การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบับุคคลหรือกิจการท่ี

เก่ียวขอ้งกนั 
2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 26 (ปรับปรุง 5227) การบญัชีและการรายงานโครงการผลประโยชน์
เม่ือออกจากงาน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 (ปรับปรุง 5227) งบการเงินเฉพาะกิจการ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 28 (ปรับปรุง 5227) เงินลงทุนในบริษทัร่วมและการร่วมคา้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 33 (ปรับปรุง 5227) ก าไรต่อหุน้ 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 34 (ปรับปรุง 5227) งบการเงินระหวา่งกาล 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 36 (ปรับปรุง 5227) การดอ้ยค่าของสินทรัพย ์ 2558 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 
 

86 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล
บังคับใช้ 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 37 (ปรับปรุง 5227) ประมาณการหน้ีสิน หน้ีสินท่ีอาจเกิดข้ึน และ
สินทรัพยท่ี์อาจเกิดข้ึน 

2558 

มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 38 (ปรับปรุง 5227) สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2558 
มาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 5227) อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 5 

(ปรับปรุง 2557) 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขายและการ
ด าเนินงานท่ียกเลิก 

2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 8 
(ปรับปรุง 2557) 

ส่วนงานด าเนินงาน 2558 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบบัท่ี 10  งบการเงินรวม 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 11  การร่วมการงาน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 12  การเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัส่วนไดเ้สียในกิจการอ่ืน 2558 
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบบัท่ี 13  การวดัมลูค่ายติุธรรม 2558 
การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 15 
(ปรับปรุง 5227) 

สญัญาเช่าด าเนินงาน-ส่ิงจูงใจใหแ้ก่ผูเ้ช่า 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 25 
(ปรับปรุง 5227) 

ภาษีเงินได ้- การเปล่ียนแปลงสถานภาพทางภาษี
ของกิจการหรือของผูถื้อหุน้ 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 27 
(ปรับปรุง 5227) 

การประเมินเน้ือหาสญัญาเช่าท่ีท าข้ึนตามรูปแบบ
กฎหมาย 

2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 31 
(ปรับปรุง 5227) 

รายได-้รายการแลกเปล่ียนเก่ียวกบับริการโฆษณา 2558 

การตีความมาตรฐานการบญัชี ฉบบัท่ี 32 
(ปรับปรุง 5227) 

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน-ตน้ทุนเวบ็ไซต ์ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 5227) 

การเปล่ียนแปลงในหน้ีสินท่ีเกิดข้ึนจากการร้ือ
ถอน การบูรณะ และหน้ีสินท่ีมีลกัษณะคลา้ยคลึง
กนั 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 5227) 

การประเมินวา่ขอ้ตกลงประกอบดว้ยสญัญาเช่า
หรือไม่ 

2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 10 (ปรับปรุง 5227) 

งบการเงินระหวา่งกาลและการดอ้ยค่า 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 13 (ปรับปรุง 5227) 

โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคา้ 2558 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย 

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
 
 

87 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงนิ เร่ือง ปีที่มผีล
บังคับใช้ 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 15 (ปรับปรุง 5227) 

สญัญาการก่อสร้างอสงัหาริมทรัพย ์ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 17 (ปรับปรุง 5227) 

 

การจ่ายสินทรัพยท่ี์ไม่ใช่เงินสดใหเ้จา้ของ 2558 

การตีความมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ฉบบัท่ี 18 (ปรับปรุง 5227) 

การโอนสินทรัพยจ์ากลกูคา้ 2558 

 
ผูบ้ริหารคาดว่าจะน ามาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ตามประกาศสภาวิชาชีพบญัชีมาใช้
และถือปฏิบติั โดยผูบ้ริหารพิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนจากการถือปฏิบติัตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินท่ีออกและปรับปรุงใหม่ดงักล่าวต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงคาดว่าไม่มีผลกระทบท่ีมี
สาระส าคญัต่องบการเงินในงวดท่ีถือปฏิบติั 
 


