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

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 684,547,254      1,053,565,192  721,905,085     1,050,435,038  
รายการปรับปรุง
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 172,109,096      160,662,864     172,109,096     160,662,864     
คา่เผ่ือการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8,837,371          - 8,837,371         -
หน้ีสงสยัจะสูญไดรั้บคืน (60,000)             (60,000)             (60,000)             (60,000)             
หน้ีสูญ และหน้ีสงสยัจะสูญ 3,638,897          7,820,669         3,638,897         7,820,669         
ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 66,203               831,962            66,203              831,962            
กลบัรายการคา่เผ่ือการลดมูลคา่สินคา้คงเหลือ (8,431,364)        (36,326,026)      (8,431,364)        (36,326,026)      
(กลบัรายการ) คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุน 33,262,884        (46,286,701)      33,262,884       (46,286,701)      
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 661,320             45,881,849       661,320            45,881,849       
(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 7,451,800          (66,090,472)      7,451,800         (66,090,472)      
ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ
อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (44,448,474)      (108,531,777)    (44,448,474)      (108,531,777)    

ก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า (22,268,362)      - (22,268,362)      -
เงินปันผลรับ (384,715,499)    (352,243,781)    (395,604,389)    (359,018,226)    
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 26,468,941        (9,904,599)        - -
ตน้ทุนทางการเงิน 7,389,057          5,041,905         7,389,057         5,041,905         
ภาษีเงินได้ 113,862,951      207,791,333     113,862,951     207,791,333     

598,372,075      862,152,418     598,372,075     862,152,418     
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 187,688,726      (188,752,879)    187,688,726     (188,752,879)    
สินคา้คงเหลือ 397,119,771      (688,155,510)    397,119,771     (688,155,510)    
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 69,171,780        (1,403,765)        69,171,780       (1,403,765)        
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (38,316,361)      (22,002,169)      (38,316,361)      (22,002,169)      
เจา้หน้ีการคา้ (208,556,116)    (80,157,822)      (208,556,116)    (80,157,822)      
เจา้หน้ีอ่ืน (12,243,570)      44,254,399       (12,243,570)      44,254,399       
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 51,002,326        49,120,688       51,002,326       49,120,688       
หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 3,003,246          364,187            3,003,246         364,187            
เงินสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด าเนินงาน 1,047,241,877   (24,580,453)      1,047,241,877  (24,580,453)      

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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บริษทั ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม
2556 2555 2556 2555

(ปรับปรุงใหม่) (ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
จ่ายภาษีเงินได้ (166,381,051)    (373,966,302)    (166,381,051)    (373,966,302)    
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมด าเนินงาน 880,860,826      (398,546,755)    880,860,826     (398,546,755)    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับเงินปันผล 395,604,389      359,018,226     395,604,389 359,018,226 

(535,527,876)    (383,452,505)    (535,527,876)    (383,452,505)    

เงินให้กูย้มืแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพนกังาน

   (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 955,590             (8,953,773)        955,590            (8,953,773)        

ซ้ือตราสารทุน (297,381,257)    (330,923,245)    (297,381,257)    (330,923,245)    

ขายตราสารทุน 53,712,515        105,062,243     53,712,515       105,062,243     

เงินมดัจ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์(เพ่ิมข้ึน) ลดลง 24,131,730        (17,080,795)      24,131,730       (17,080,795)      

เงินรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 283,781,795      199,551,492     283,781,795     199,551,492     

เงินรับจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า 14,250,000        - 14,250,000       -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (60,473,114)      (76,778,357)      (60,473,114)      (76,778,357)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจดัหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (7,087,900)        (4,740,747)        (7,087,900)        (4,740,747)        

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (363,292,163)    (319,697,103)    (363,292,163)    (319,697,103)    

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน 5,436,000,000   4,162,000,000  5,436,000,000  4,162,000,000  

ช าระคืนเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน (5,900,000,000) (3,698,000,000) (5,900,000,000) (3,698,000,000) 

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กจิกรรมจดัหาเงิน (834,380,063)    139,562,150     (834,380,063)    139,562,150     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ (13,992,351)      (335,762,962)    (13,992,351)      (335,762,962)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 184,401,753      520,164,715 184,401,753 520,164,715
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 170,409,402 184,401,753 170,409,402 184,401,753

0 0 0 0
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในมูลคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย (1,187,913,896) 1,695,974,564  (1,187,913,896) 1,695,974,564  

(บาท)

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุน

ตามวธีิส่วนได้เสีย งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
11


