
บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

งบการเงิน
ที่แสดงเงินลงทุน

งบการเงินรวม ตามวิธีส่วนได้เสีย
ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม

2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก าไรส าหรับปี 542,896,052        684,547,254     637,564,408         721,905,085     
รายการปรับปรุง
คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 171,301,624        172,109,096     168,859,767         172,109,096     
(กลบัรายการ)คา่เผ่ือการดอ้ยคา่อสงัหาริมทรัพย์
     เพ่ือการลงทุน (36,843,117)        8,837,371         (36,843,117)          8,837,371         
(กลบัรายการ) หน้ีสงสยัจะสูญ - ลูกหน้ีเงินให้กูย้ืม (2,402,831)          -                    (2,402,831)            -                    
หน้ีสงสยัจะสูญไดรั้บคืน (80,000)               (60,000)             (80,000)                 (60,000)             
(กลบัรายการ)คา่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (382,993)             3,638,897         (382,993)               3,638,897         
ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น -                      66,203              -                       66,203              
กลบัรายการคา่เผ่ือการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (2,319,781)          (8,431,364)        (2,319,781)            (8,431,364)        
(กลบัรายการ) คา่เผ่ือการดอ้ยคา่เงินลงทุน (9,812,060)          33,262,884       (9,812,060)            33,262,884       
ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (429,600)             -                    (429,600)               -                    
ดอกเบ้ียรับ (19,006,389)        (10,176,339)      (21,992,860)          (10,176,339)      
ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 27,790,475         7,451,800         27,790,475           7,451,800         
ขาดทุนจากการเลิกกิจการของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                      661,320            -                       661,320            
ก าไร(ขาดทุน)จากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 
และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 29,784,959         (44,448,474)      3,519,959             (44,448,474)      

ก าไรจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า -                      (22,268,362)      -                       (22,268,362)      
เงินปันผลรับ (332,516,521)      (384,715,499)    (334,375,441)        (395,604,389)    
ส่วนแบ่ง (ก าไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม -
   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 49,684,041         26,468,941       -                       -                    
ตน้ทุนทางการเงิน 909                     7,389,057         909                       7,389,057         
ภาษีเงินได้ 59,148,335         113,862,951     59,148,335           113,862,951     

476,813,103        588,195,736     488,245,170         588,195,736     
การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน
ลูกหน้ีการคา้ 210,842,395        187,688,726     210,218,939         187,688,726     
สินคา้คงเหลือ 238,774,467        397,119,771     241,859,706         397,119,771     

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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งบกระแสเงินสด

งบการเงิน
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กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)
โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา (109,235,569)      -                    -                       -                    
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (12,404,679)        69,171,780       (11,152,412)          69,171,780       
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 18,846,560         (38,316,361)      24,619,012           (38,316,361)      
เจา้หน้ีการคา้ 109,628,561        (208,556,116)    109,532,868         (208,556,116)    
เจา้หน้ีอ่ืน 9,846,013           (12,243,570)      7,700,217             (12,243,570)      
หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 45,943,280         51,002,326       45,943,280           51,002,326       
หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (108,158)             3,003,246         (108,158)               3,003,246         
เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 988,945,973        1,037,065,538  1,116,858,622      1,037,065,538  
จ่ายภาษีเงินได้ (73,876,147)        (166,381,051)    (73,876,147)          (166,381,051)    
เงินสดสุทธิได้มาจากกจิกรรมด าเนินงาน 915,069,826        870,684,487     1,042,982,475      870,684,487     

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับดอกเบ้ีย 17,527,903         10,176,339       20,514,374           10,176,339       

รับเงินปันผล 332,516,521        395,604,389     334,375,441         395,604,389     

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และ

   อสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน (341,387,490)      (535,527,876)    (330,660,181)        (535,527,876)    

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพนกังาน

   (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 16,858,635         955,590            (123,141,366)        955,590            

ซ้ือตราสารทุน (176,410,211)      (297,381,257)    (176,410,211)        (297,381,257)    

ขายตราสารทุน 2,942,535           53,712,515       2,942,535             53,712,515       

เงินมดัจ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ลดลง -                      24,131,730       -                       24,131,730       

เงินรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์

   และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน 8,732,507           283,781,795     78,732,507           283,781,795     

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

เงินจ่ายสุทธิจากการซ้ือบริษทัยอ่ย -                      -                    (90,956,740)          -                    

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (124,969,600)      (50,296,775)      (270,353,641)        (50,296,775)      

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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2557 2556 2557 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นของบริษทั (348,629,903)      (363,292,163)    (348,629,903)        (363,292,163)    

จ่ายดอกเบ้ีย (909)                    (7,087,900)        (909)                      (7,087,900)        

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                      5,436,000,000  -                       5,436,000,000  

ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                      (5,900,000,000) -                       (5,900,000,000) 

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหาเงิน (348,630,812)      (834,380,063)    (348,630,812)        (834,380,063)    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ 441,469,414        (13,992,351)      423,998,022         (13,992,351)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 170,409,402        184,401,753     170,409,402         184,401,753     

ผลต่างการแปลงคา่งบการเงิน 5,290,939           -                    -                       -                    
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 617,169,755        170,409,402     594,407,424         170,409,402     

-                       -                           -                       
รายการที่ไม่ใช่เงินสด
การเพ่ิมข้ึน(ลดลง)ในมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 317,300,270        (1,187,913,896) 317,300,270         (1,187,913,896) 

งบการเงินเฉพาะกจิการ

(บาท)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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