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

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงิน

ที่แสดงเงินลงทุน

งบกำรเงินรวม ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรส าหรับงวด 78,582             183,338            117,845           181,641           

รายการปรับปรุง

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 41,425             42,078              41,425             42,078             

กลบัรายการคา่เผ่ือการดอ้ยคา่

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

หน้ีสงสยัจะสูญ 1,414               23                     1,414               23                    

ก าไรจากการลดมลูคา่สินคา้คงเหลือ (912)                 (4,310)              (912)                (4,310)             

กลบัรายการขาดทุนจากการดอ้ยคา่เงินลงทุน (1,517)              (23,671)             (1,517)             (23,671)           

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน (430)                 -                   (430)                -                  

ขาดทุนจากการจ าหน่ายเงินลงทุน -                   3,256                -                  3,256               

ก าไรจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์ (935)                 (2,263)              (27,201)           (2,263)             

ขาดทุนจากการเลิกใชท้รัพยสิ์น 36,297             -                   36,297             -                  

เงินปันผลรับ (2,291)              (3,686)              (2,291)             (3,686)             

ส่วนแบ่ง(ก าไร)ขาดทุนจากเงินลงทุนในบริษทัร่วม

   (สุทธิจากภาษีเงินได)้ 12,650             (1,697)              -                  -                  

ตน้ทุนทางการเงิน -                   1,260                -                  1,260               

ภาษีเงินได้ 36,557             45,862              36,557             45,862             

163,997           240,190            164,344           240,190           

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพย์และหนีสิ้นด าเนินงาน

ลูกหน้ีการคา้ 556,519           127,645            556,519           127,645           

สินคา้คงเหลือ (22,231)            (160,968)           (20,973)           (160,968)         

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (46,277)            (33,347)             (46,277)           (33,347)           

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 17,735             (5,439)              17,735             (5,439)             

เจา้หน้ีการคา้ (40,813)            98,894              (40,813)           98,894             

เจา้หน้ีอ่ืน (148,023)          (98,685)             (148,023)         (98,685)           

(พันบาท)

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

งบกระแสเงินสด (ไม่ได้ตรวจสอบ)

งบกำรเงิน

ที่แสดงเงินลงทุน

งบกำรเงินรวม ตำมวิธีส่วนได้เสีย งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร

31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556 31 มีนาคม 2557 31 มีนาคม 2556

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน (ต่อ)

หน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 7,939               9,659                7,939               9,659               

หน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน (196)                 (1,232)              (196)                (1,232)             

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 488,650           176,717            490,255           176,717           

จ่ายภาษีเงินได้ (2,467)              (2,491)              (2,467)             (2,491)             

เงินสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน 486,183           174,226            487,788           174,226           

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

รับเงินปันผล 2,291               3,686                2,291               3,686               

(23,478)            (38,095)             (23,478)           (38,095)           

(8,655)              944                   (78,655)           944                  

ซ้ือตราสารทุน (59,274)            (103,345)           (89,274)           (103,345)         

ขายตราสารทุน 1,947               39,307              1,947               39,307             

เงินมดัจ าท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์เพ่ิมข้ึน (740)                 (12,890)             (740)                (12,890)           

เงินรับจากการจ าหน่ายท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ 950                  6,538                70,950             6,538               

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมลงทุน (86,959)            (103,855)           (116,959)         (103,855)         

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย -                   (1,126)              -                  (1,126)             

จ่ายคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน -                   (45,000)             -                  (45,000)           

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน -                   (46,126)             -                  (46,126)           

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิ่มขึน้สุทธิ 399,224           24,245              370,829           24,245             

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 170,409           184,402            170,409           184,402           
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 มนีำคม 569,633           208,647            541,238           208,647           

รายการที่ไม่ใช่เงินสด

การเพ่ิมข้ึน (ลดลง) ในมลูคา่ยติุธรรมของเงินลงทุนเผ่ือขาย 155,204           (285,199)           155,204           (285,199)         

ซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ และอสงัหาริมทรัพยเ์พ่ือการลงทุน

เงินให้กูย้ืมแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัและพนกังาน(เพ่ิมข้ึน)ลดลง

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 

(พันบาท)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัท่ี 
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