
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่
สินทรัพย์หมุนเวยีน
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 40,906,344      200,029,356    6,766,793        172,068,254    
เงินลงทนุชัว่คราว 6 335,625,534    201,042,864    329,624,354    201,042,864    
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  4, 7 30,652,447      20,784,799      9,998,311        9,818,217        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - - 2,000,000        2,000,000        
เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 9 10,694,151      15,194,150      10,694,150      15,194,150      
สินคา้คงเหลือ 5,573,251        1,324,054        378,079           262,738           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 1,522,834        778,998           559,175           5,508               

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 424,974,561    439,154,221    360,020,862    400,391,731    
สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน
เงินลงทนุระยะยาว 6 10,000,000      - 10,000,000      -
เงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 11.1 - - 81,143,598      66,600,000      
อุปกรณ์ 12 5,097,161        5,074,472        3,222,706        3,541,235        
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 13 33,293,572      18,656,520      8,297,486        6,943,529        
ค่าความนิยม 11.2 46,362,304      53,421,218      - -
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 - - 633,723           569,534           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 15 3,314,114        1,862,475        1,172,962        1,200,551        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 98,067,151      79,014,685      104,470,475    78,854,849      
รวมสินทรัพย์ 523,041,712    518,168,906    464,491,337    479,246,580    

งบการเงินรวม

หมายเหตุ
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สินทรัพย์

บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

งบการเงินเฉพาะกิจการ
หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่
หนีสิ้นหมุนเวยีน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 16 47,186,612      30,031,343      27,512,198      19,768,899      
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด
ช าระภายในหน่ึงปี 17 83,648             87,511             - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 832,106           3,480,232        - 3,480,232        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,499,414        2,624,137        934,739           1,844,006        

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 50,601,780      36,223,223      28,446,937      25,093,137      
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน
หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 17 8,438               76,438             - -
หน้ีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 14 1,228,118        1,024,384        - -
ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 18 16,976,442      10,535,293      12,004,045      8,691,892        

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 18,212,998      11,636,115      12,004,045      8,691,892        
รวมหนีสิ้น 68,814,778      47,859,338      40,450,982      33,785,029      

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 30 ณ วนัท่ี 31
กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561 กนัยายน 2562 ธนัวาคม 2561

(ปรับปรุงใหม)่
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทนุเรือนหุน้
ทนุจดทะเบียน 
หุน้สามญั 134,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 67,000,000      67,000,000      67,000,000      67,000,000      

ทนุท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
หุน้สามญั 134,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 67,000,000      67,000,000      67,000,000      67,000,000      

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 20 323,397,514    323,397,514    323,397,514    323,397,514    
ก าไรสะสม 

   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 6,117,476        6,117,476        6,117,476        6,117,476        
   ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,778,597      55,023,988      27,525,365      48,946,561      
องคป์ระกอบอ่ืนส่วนของผูถื้อหุน้ 303,565           - - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 429,597,152    451,538,978    424,040,355    445,461,551    
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 24,629,782      18,770,590      - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 454,226,934    470,309,568    424,040,355    445,461,551    
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 523,041,712    518,168,906    464,491,337    479,246,580    

หมายเหตุ

บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หน้ีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) 
หน่วย : บาท

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2562
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม)่

การด าเนินงานต่อเน่ือง
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 23 50,296,896      45,329,395       21,041,375      29,704,137      
ตน้ทุนการขายและให้บริการ 24 22,726,943      14,010,321       8,746,280        7,454,955        
ก าไรขั้นตน้ 27,569,953      31,319,074       12,295,095      22,249,182      
รายไดอ่ื้น 
ดอกเบ้ียรับ 1,927,934        861,407            1,939,321        859,328           
รายไดอ่ื้น 463,344           14,452              679,205           171,952           
รวมรายไดอ่ื้น 2,391,278        875,859            2,618,526        1,031,280        

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 29,961,231      32,194,933       14,913,621      23,280,462      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 4,460,973        3,602,921         3,315,464        2,864,701        
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 21,051,929      14,695,313       12,862,522      11,068,386      
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 11.1, 11.2 12,631,368      - 12,186,177      -
ตน้ทุนทางการเงิน 1,570               2,624                - -
รวมค่าใชจ่้าย 38,145,840      18,300,858       28,364,163      13,933,087      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (8,184,609)      13,894,075       (13,450,542)    9,347,375        

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 19 1,818,000        1,291,590         (98,394)           1,403,679        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (10,002,609)    12,602,485       (13,352,148)    7,943,696        
การด าเนินงานที่ยกเลิก
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้  - (14,355,568)      - -
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (10,002,609)    (1,753,083)        (13,352,148)    7,943,696        
ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - -
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (10,002,609)    (1,753,083)        (13,352,148)    7,943,696        

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หน่วย : บาท

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562
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งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม)่

การแบ่งปันส่วนก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (12,214,743)    (4,139,735)        (13,352,148)    7,943,696        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,212,134        2,386,652         - -

(10,002,609)    (1,753,083)        (13,352,148)    7,943,696        

การแบ่งปันส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (12,214,743)    (4,139,735)        (13,352,148)    7,943,696        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,212,134        2,386,652         - -

(10,002,609)    (1,753,083)        (13,352,148)    7,943,696        

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน 21
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.0912)           (0.0309)             (0.0996)           0.0593             

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 134,000,000    134,000,000     134,000,000    134,000,000    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท
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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

การด าเนินงานต่อเน่ือง
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 23 129,464,931    116,927,326    62,912,292      78,140,321      
ตน้ทุนการขายและให้บริการ 24 61,891,301      39,996,190      28,420,550      21,689,787      
ก าไรขั้นตน้ 67,573,630      76,931,136      34,491,742      56,450,534      
รายไดอ่ื้น 
เงินปันผลรับ 11.3 - - 6,018,000        4,003,500        
ดอกเบ้ียรับ 5,389,124        2,399,546        5,410,203        2,386,968        
รายไดอ่ื้น 829,357           173,453           1,320,909        645,715           
รวมรายไดอ่ื้น 6,218,481        2,572,999        12,749,112      7,036,183        

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 73,792,111      79,504,135      47,240,854      63,486,717      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 6,969,824        7,350,309        4,906,914        5,622,542        
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 55,040,715      43,032,610      37,842,477      34,353,259      
ขาดทุนจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทุน 11.1, 11.2 12,631,368      - 12,186,177      -
ตน้ทุนทางการเงิน 5,322               9,626               -             -
รวมคา่ใชจ่้าย 74,647,229      50,392,545      54,935,568      39,975,801      
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้
จากการด าเนินงานต่อเน่ือง (855,118)          29,111,590      (7,694,714)       23,510,916      

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 19 1,961,813        2,835,861        326,482           3,162,160        
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (2,816,931)       26,275,729      (8,021,196)       20,348,756      
การด าเนินงานทีย่กเลกิ
ขาดทุนจากการด าเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได ้  - (15,077,720)     - -
ก าไร (ขาดทุน) ส าหรับงวด (2,816,931)       11,198,009      (8,021,196)       20,348,756      
ก าไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด - - - -
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด (2,816,931)       11,198,009      (8,021,196)       20,348,756      
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บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

การแบ่งปันส่วนก าไร (ขาดทุน) 
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (8,845,391)       5,893,549        (8,021,196)       20,348,756      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,028,460        5,304,460        - -

(2,816,931)       11,198,009      (8,021,196)       20,348,756      

การแบ่งปันส่วนก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (8,845,391)       5,893,549        (8,021,196)       20,348,756      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 6,028,460        5,304,460        - -

(2,816,931)       11,198,009      (8,021,196)       20,348,756      

ก าไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน 21
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.0660)            0.0439             (0.0599)            0.1519             

จ านวนหุน้สามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุน้) 134,000,000    134,000,000    134,000,000    134,000,000    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

หน่วย : บาท

- 9 -

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

องคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น จากการเปล่ียนแปลง รวมส่วน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ส ารอง สดัส่วนของเงินลงทุน ของผูถื้อหุ้น อ านาจควบคุม รวมส่วน
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ตามกฎหมาย    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ของผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - ท่ีเคยรายงานไวเ้ดิม 67,000,000       323,397,514     6,117,476           55,056,764         - 451,571,754       18,729,096         470,300,850       
ผลกระทบจากการแกไ้ขขอ้ผิดพลาดทางบญัชี 28 - - - (32,776)               - (32,776)               41,494                8,718                  
ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 - หลงัปรับปรุง 67,000,000       323,397,514     6,117,476           55,023,988         - 451,538,978       18,770,590         470,309,568       
จ่ายเงินปันผล 22 - - - (13,400,000)        - (13,400,000)        - (13,400,000)        
เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - - (5,782,000)          (5,782,000)          
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 5,916,297           5,916,297           
การเปล่ียนแปลงสดัส่วนของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - 303,565                 303,565              (303,565)             -
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - (8,845,391)          - (8,845,391)          6,028,460           (2,816,931)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 67,000,000       323,397,514     6,117,476           32,778,597         303,565                 429,597,152       24,629,782         454,226,934       

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 67,000,000       323,397,514     4,449,548           34,853,994         - 429,701,056       13,627,811         443,328,867       
จ่ายเงินปันผล - - - (8,442,000)          - (8,442,000)          - (8,442,000)          
เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - - (3,846,500)          (3,846,500)          
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 232,200              232,200              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - ปรับปรุงใหม่ 28 - - - 5,893,549           - 5,893,549           5,304,460           11,198,009         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 - ปรับปรุงใหม่ 67,000,000       323,397,514     4,449,548           32,305,543         - 427,152,605       15,317,971         442,470,576       

หมายเหตุ

ก าไรสะสม 
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บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

                                                                                                                                                            

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวมส่วน
ช าระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั ส ารองตาม    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2562 67,000,000         323,397,514       6,117,476           48,946,561         445,461,551       
จ่ายเงินปันผล 22 - - - (13,400,000)        (13,400,000)        
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - (8,021,196)          (8,021,196)          
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2562 67,000,000         323,397,514       6,117,476           27,525,365         424,040,355       

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 67,000,000         323,397,514       4,449,548           28,174,835         423,021,897       
จ่ายเงินปันผล - - - (8,442,000)          (8,442,000)          
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 20,348,756         20,348,756         
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 67,000,000         323,397,514       4,449,548           40,081,591         434,928,653       

หมายเหตุ

ก าไรสะสม 
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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที ่30 กนัยายน 2562

หน่วย : บาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (855,118)         14,033,870      (7,694,714)      23,510,916      
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนค่ำใชจ่้ำย
ภำษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 5,909,178        10,565,484      1,990,916        1,227,806        
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 98,054             (499)                 -            (861)                 
ก าไรจากการขายเงินลงทุนชัว่คราว (462,784)         - (462,784)         -
ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 359,551           3,104,500        159,551           -
หน้ีสูญ -            224,315           -            224,315           
(ก ำไร) ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกอตัรำแลกเปล่ียน (5,161)             (11,154)           9,213               9,091               
ก ำไรท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกเงินลงทุนชัว่ครำว (81,386)           - (80,207)           -
ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 4,109,123        1,350,613        3,312,153        755,273           
ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 12,631,368      - 12,186,177      -

ดอกเบ้ียรับ (5,389,124)      (2,399,546)      (5,410,203)      (2,386,968)      
ดอกเบ้ียจ่ำย 5,227               9,626               -            -
เงินปันผลรับ -            - (6,018,000)      (4,003,500)      

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลงใน
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 16,318,928      26,877,209      (2,007,898)      19,336,072      

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืน (8,369,741)      11,239,164      4,696,437        1,657,888        
สินคำ้คงเหลือ (4,249,197)      (4,822,611)      (115,342)         (154,462)         
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (229,498)         (293,093)         (553,666)         196,833           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (1,451,640)      (753,834)         27,589             (294,487)         

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 17,290,809      3,276,341        7,735,751        5,415,635        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน (124,722)         (385,539)         (909,267)         (81,744)           

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 19,184,939      35,137,637      8,873,604        26,075,735      
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (5,450,103)      (1,886,006)      (3,870,903)      (1,886,006)      

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 13,734,836      33,251,631 5,002,701        24,189,729

หน่วย : บำท
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ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย
งบกระแสเงินสด

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2562 2561 2562 2561
(ปรับปรุงใหม่)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล -             - 6,018,000         4,003,500        

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,220,489         1,926,692        2,234,326         1,914,866        

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชัว่คราว (593,473,132)   - (587,473,131)   -

เงินสดรับเงินลงทุนชัว่คราว 450,743,424    - 450,743,423    -

เงินสดรับจากเงินมดัจ าจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -             11,442,000      - 11,442,000      

เงินสดจ่ายส าหรับให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -             -            - (100,000)         

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสั้น 4,500,000         - 4,500,000         -

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย (6,390,447)       (14,365,969)    (26,729,775)     (14,580,000)    

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (12,702,258)     (7,571,246)      (6,197,005)       (3,167,073)      

เงินสดรับจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 21,751              500                  -             10,000             

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (155,080,173)   (8,568,023)      (156,904,162)   (476,707)         

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (65,825)            (136,171)         - -

เงินปันผลจ่าย (13,400,000)     (8,442,000)      (13,400,000)     (8,442,000)      

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สีย

ท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (5,782,000)       (3,846,500)      - -

เงินสดรับค่าหุน้สามญัของบริษทัยอ่ย 1,470,150         - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (17,777,675)     (12,424,671)    (13,400,000)     (8,442,000)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (159,123,012)   12,258,937      (165,301,461)   15,271,022      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 200,029,356    199,764,066    172,068,254    174,119,654    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด 40,906,344       212,023,003    6,766,793         189,390,676    

หกั  เงินสดท่ีถูกจดัประเภทไวเ้ป็นสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย -             (1,988,744)      - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัส้ินงวด - สุทธิ 40,906,344       210,034,259    6,766,793         189,390,676    

งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

- 13 -
บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2562

หน่วย : บาท

งบกำรเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี


