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

งบกำรเงิน

ที่แสดงเงินลงทุน

งบกำรเงินรวม ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 440,761 602,191 513,650 614,951

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 83,039 86,189 82,285 86,189

กลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่

อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (36,843)            -                   (36,843)            -                   

คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 119                  3                      119                  3                      

กลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (1,349)              (5,760)              (1,349)              (5,760)              

(กลบัรายการ) คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุน 934                  (23,671)            934                  (23,671)            

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (430)                 -                   (430)                 -                   

ดอกเบ้ียรับ (7,820)              (4,931)              (8,607)              (4,931)              

ก าไร (ขาดทุน) จากการจ าหน่ายเงินลงทุน (1,517)              919                  (1,517)              919                  

(ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์

และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 34,222             (41,152)            7,958               (41,152)            

เงินปันผลรับ (296,989)          (362,567)          (298,109)          (366,067)          

ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 37,713             9,260               -                   -                   

ตน้ทุนทางการเงิน -                   4,078 -                   4,078               

ภาษีเงินได้ 61,067             77,124 61,067             77,124             

312,907 341,683 319,158 341,683

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 583,832 205,134           583,832 205,134

สินคา้คงเหลือ 38,065             (105,469)          102,853           (105,469)          

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (6,320)              (47,688)            (4,734)              (47,688)            

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 11,073             (3,128)              11,363             (3,128)              

เจา้หน้ีการคา้ (105,079)          (81,769)            (105,493)          (81,769)            

เจา้หน้ีอ่ืน (117,496)          (73,233)            (137,904)          (73,233)            

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 21,180             25,084             21,180             25,084             

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน

(พันบาท)

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย
งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงิน

ที่แสดงเงินลงทุน

งบกำรเงินรวม ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

2557 2556 2557 2556

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 99                    (1,382)              99                    (1,382)              

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 738,261 259,232 790,354 259,232

จ่ายภาษีเงินได้ (5,975)              (100,963)          (5,975)              (100,963)          

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 732,286 158,269 784,379 158,269

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทนุ

รับดอกเบ้ีย 6,927               4,687               7,714               4,687               

รับเงินปันผล 296,989           366,067           298,109           366,067           

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (74,522)            (351,682)          (63,605)            (351,682)          

เงินใหกู้ย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพนกังานลดลง (เพ่ิมข้ึน) 51,927             (415)                 (18,073)            (415)                 

ซ้ือตราสารทุน (91,176)            (230,550)          (91,176)            (230,550)          

ขายตราสารทุน 2,897               43,991             2,897               43,991             

เงินมดัจ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (11,289)            (20,238)            (11,289)            (20,238)            

เงินรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 2,105               276,936           72,105             276,936           

เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -                   -                   (70,452)            -                   

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมลงทุน 183,858 88,796 126,230 88,796

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุ้นของบริษทั (348,761)          (363,292)          (348,761)          (363,292)          

จ่ายดอกเบ้ีย -                   (3,840)              -                   (3,840)              

รับเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                   266,000           -                   266,000

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน (348,761)          (101,132)          (348,761)          (101,132)          

เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 567,383 145,933 561,848 145,933

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 170,409 184,402 170,409 184,402

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน 2,422 -                   -                   -                   
เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 30 มถุินำยน 740,214 330,335 732,257 330,335

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 176,934           (918,813)          176,934           (918,813)          

ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน ส้ินสุดวนัท่ี 30 มิถุนายน

(พันบาท)

ส าหรับงวดหกเดือน ส าหรับงวดหกเดือน
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