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(หน่วย : บาท)

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 1,128,325,611 1,082,888,124 1,084,942,029 1,076,603,072

รายการปรับกระทบก าไรสุทธิเป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากการด าเนินงาน

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 155,906,214 151,643,992 155,906,214 151,643,992

หน้ีสงสัยจะสูญไดรั้บคืน (804,308) (1,391,055) (804,308) (1,391,055)

หน้ีสงสัยจะสูญ (โอนกลบัหน้ีสงสัยจะสูญ) 1,781,657 (601,413) 1,781,657 (601,413)

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 35,715,883 -                        35,715,883 -                        

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น (7,277,350) (121,641,145) (7,277,350) (121,641,145)

รายไดด้อกเบ้ียรับจากสัญญาเช่าการเงิน -                        (37,083) -                        (37,083)

ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 251 13,182 251 13,182

ขาดทุนจากสินคา้ลดมูลค่า (โอนกลบัค่าเผ่ือสินคา้ลดมูลค่า) 48,622,742 (7,901,191) 48,622,742 (7,901,191)

ขาดทุนจากเหตุเพลิงไหม้ -                        30,022,482 -                        30,022,482

ส่วนแบ่งก าไรจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม (46,273,027) (6,285,052) -                        -                        

เงินปันผลรับ (297,966,444) (313,937,211) (300,855,889) (313,937,211)

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน (15,851,350) (6,362,244) (15,851,350) (6,362,244)

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 4,867,869 15,879,744 4,867,869 15,879,744

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของสินทรัพยด์ าเนินงาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (225,122,490) 81,577,339 (225,122,490) 81,577,339

สินคา้คงเหลือ (705,722,277) (193,587,814) (705,722,277) (193,587,814)

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (66,785,686) (24,489,483) (66,785,686) (24,489,483)

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (20,593,745) (21,470,732) (20,593,745) (21,470,732)

การเปล่ียนแปลงในส่วนประกอบของหน้ีสินด าเนินงานเพ่ิมข้ึน (ลดลง)

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 208,522,050 89,921,457 208,522,050 89,921,457

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย 54,381,566 68,463,194 54,381,566 68,463,194

หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 2,655,946 (2,441,891) 2,655,946 (2,441,891)

เงินสดรับจากกิจกรรมด าเนินงาน 254,383,112 820,263,200 254,383,112 820,263,200

จ่ายภาษีเงินได้ (366,114,545) (261,800,115) (366,114,545) (261,800,115)

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน (111,731,433) 558,463,085 (111,731,433) 558,463,085

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย

งบการเงิน

บริษทั ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงินเฉพาะกิจการ

รับรองว่าถูกตอ้ง

……………………………………...กรรมการ         ……………………………………...กรรมการ



- 7 -

(หน่วย : บาท)

2554 2553 2554 2553

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล 300,855,889         313,937,211         300,855,889         313,937,211         

เงินลงทุนชัว่คราว (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 828,515,000 (312,450,000) 828,515,000 (312,450,000)

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 7,816,062 (88,628,945) 7,816,062 (88,628,945)

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 4,000,000 8,000,000 4,000,000 8,000,000

เงินให้กูย้มืระยะยาวแก่พนกังาน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (523,136) 25,472 (523,136) 25,472

ลูกหน้ีตามสัญญาเช่าการเงินลดลง -                        2,558,750 -                        2,558,750

เงินทดรองจ่ายและเงินมดัจ าค่าทรัพยสิ์น (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 33,446,688 (34,471,497) 33,446,688 (34,471,497)

เงินสดจ่ายซ้ือหลกัทรัพยหุ์้นทุนและตราสารหน้ี (402,940,368) (126,239,131)       (402,940,368) (126,239,131)       

เงินสดรับจากการจ าหน่ายหลกัทรัพยหุ์้นทุนและตราสารหน้ี 40,302,381 59,282,295 40,302,381 59,282,295

เงินสดจ่ายซ้ืออสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (239,229,380) -                        (239,229,380) -                        

เงินสดจ่ายซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ (161,114,670) (283,712,575) (161,114,670) (283,712,575)

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                        (7,844,490) -                        (7,844,490)

เงินสดรับจากการจ าหน่ายอสังหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 29,906,542 -                        29,906,542 -                        

เงินสดรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 2,978,208 213,593,964 2,978,208 213,593,964

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 444,013,216 (255,948,946) 444,013,216 (255,948,946)

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน

จ่ายเงินปันผลปีก่อน (319,697,103) (290,633,730) (319,697,103) (290,633,730)

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (319,697,103) (290,633,730) (319,697,103) (290,633,730)

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสุทธิ เพ่ิมข้ึน 12,584,680 11,880,409 12,584,680 11,880,409

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 251,129,237 239,248,828 251,129,237 239,248,828

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 263,713,917 251,129,237 263,713,917 251,129,237

ขอ้มูลกระแสเงินสดเปิดเผยเพ่ิมเติม   ดูหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ้  5

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 และ 2553

งบการเงิน

ท่ีแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนไดเ้สีย งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั ไอ. ซี. ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงินสด

รับรองว่าถูกตอ้ง

……………………………………...กรรมการ         ……………………………………...กรรมการ


