
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 93,661,297      66,381,608      66,800,123      14,191,780      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  5 และ 7 17,553,042      29,800,403      8,667,037        15,452,141      

เงินลงทุนชวัคราว - 342,922,177    - 336,892,103    

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  5 และ 8 - - 2,000,000        2,000,000        

เงินใหกู้ยื้มระยะสันแก่บริษทัอืน 9 5,347,075        5,347,075        5,347,075        5,347,075        

สินคา้คงเหลือ 3,718,724        3,510,379        745,217           348,945           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 10 274,409,567    - 262,347,602    -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11 1,725,069        1,281,743        52,807             27,729             

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 396,414,774    449,243,385    345,959,861    374,259,773    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน 10 8,054,212        - 8,054,212        -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.1 - - 94,613,523      88,643,523      

อุปกรณ์ 13 4,646,727        5,179,061        2,644,923        3,086,049        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 16,897,288      - 7,164,180        -

ค่าความนิยม 12.2 46,362,304      46,362,304      - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 15 32,639,724      33,960,296      8,292,910        8,025,007        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 920,303           - 645,497           646,851           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 17 3,257,858        3,218,985        1,163,510        1,177,610        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 112,778,416    88,720,646      122,578,755    101,579,040    

รวมสินทรัพย์ 509,193,190    537,964,031    468,538,616    475,838,813    

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

หนีสินหมุนเวียน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 18 40,519,495      44,821,603      25,955,529      24,472,814      

ส่วนของหนีสินตามสัญญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 19 1,420,687        71,319             496,013           -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,897,314        2,669,738        - 624,542           

หนีสินหมุนเวียนอืน 2,077,665        3,741,036        994,113           1,866,252        

รวมหนีสินหมุนเวียน 46,915,161      51,303,696      27,445,655      26,963,608      

หนีสินไม่หมุนเวียน

หนีสินตามสัญญาเช่า 19 15,158,156      - 6,484,587        -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 - 341,597           - -

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 20 18,656,203      19,791,701      12,924,510      14,270,304      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน 575,902           - 320,897           -

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 34,390,261      20,133,298      19,729,994      14,270,304      

รวมหนีสิน 81,305,422      71,436,994      47,175,649      41,233,912      

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562 มิถุนายน 2563 ธนัวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

หุน้สามญั 134,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 67,000,000      67,000,000      67,000,000      67,000,000      

ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเต็มมูลค่าแลว้

หุน้สามญั 134,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท 67,000,000      67,000,000      67,000,000      67,000,000      

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 22 323,397,514    323,397,514    323,397,514    323,397,514    

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 6,328,549        6,328,549        6,328,549        6,328,549        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,814,805      41,775,371      24,636,904      37,878,838      

   องค์ประกอบอืนส่วนของผูถื้อหุน้ 303,565           303,565           - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 409,844,433    438,804,999    421,362,967    434,604,901    

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 18,043,335      27,722,038      - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 427,887,768    466,527,037    421,362,967    434,604,901    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 509,193,190    537,964,031    468,538,616    475,838,813    

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุ้น (ต่อ) 

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 25 27,585,401         37,146,994         13,134,100         19,563,276         

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 16,471,484         18,388,824         7,097,579           8,709,893           

กาํไรขนัตน้ 26 11,113,917         18,758,170         6,036,521           10,853,383         

รายไดอื้น 

ดอกเบียรับ 1,207,919           1,910,672           1,399,891           1,910,063           

อนื ๆ 675,402              317,632              418,603              432,057              

รวมรายไดอื้น 1,883,321           2,228,304           1,818,494           2,342,120           

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 12,997,238         20,986,474         7,855,015           13,195,503         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 641,916              1,195,665           316,723              794,420              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 27,039,683         14,870,632         18,390,769         10,295,373         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 12.1 - - 1,529,925           -

รวมค่าใชจ่้าย 27,681,599         16,066,297         20,237,417         11,089,793         

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (14,684,361)        4,920,177           (12,382,402)        2,105,710           

ตน้ทุนทางการเงิน 154,357              1,757                  91,330                -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (14,838,718)        4,918,420           (12,473,732)        2,105,710           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 677,176              (144,342)             434,077              256,431              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (14,161,542)        4,774,078           (12,039,655)        1,849,279           

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,151,916           - 2,142,939           -

กาํไรเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด 2,151,916           - 2,142,939           -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (12,009,626)        4,774,078           (9,896,716)          1,849,279           

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (13,026,959)        4,073,744           (12,039,655)        1,849,279           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,134,583)          700,334              - -

(14,161,542)        4,774,078           (12,039,655)        1,849,279           

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (10,879,442)        4,073,744           (9,896,716)          1,849,279           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (1,130,184)          700,334              - -

(12,009,626)        4,774,078           (9,896,716)          1,849,279           

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 23

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.0972)               0.0304                (0.0898)               0.0138                

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 134,000,000       134,000,000       134,000,000       134,000,000       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 25 68,813,112         79,168,035         36,539,176         41,870,917         

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 36,211,545         39,448,782         16,157,934         19,674,270         

กาํไรขนัตน้ 26 32,601,567         39,719,253         20,381,242         22,196,647         

รายไดอื้น 

เงินปันผลรับ 12.3 - - 9,690,000           6,018,000           

ดอกเบียรับ 3,320,483           3,461,191           3,325,505           3,470,882           

อนื ๆ 719,047              367,460              924,952              641,704              

รวมรายไดอื้น 4,039,530           3,828,651           13,940,457         10,130,586         

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 36,641,097         43,547,904         34,321,699         32,327,233         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 2,008,772           2,508,852           1,099,852           1,591,450           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 50,598,426         33,987,339         32,837,592         24,979,955         

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน 12.1 - - 1,529,925           -

รวมค่าใชจ่้าย 52,607,198         36,496,191         35,467,369         26,571,405         

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (15,966,101)        7,051,713           (1,145,670)          5,755,828           

ตน้ทุนทางการเงิน 219,082              3,752                  91,330                -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (16,185,183)        7,047,961           (1,237,000)          5,755,828           

รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (236,754)             (200,697)             1,049                  (424,875)             

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (16,421,937)        6,847,264           (1,235,951)          5,330,953           

กาํไรเบด็เสร็จอนื

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลกาํไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,151,916           - 2,142,939           -

กาํไรเบด็เสร็จอนืสาํหรับงวด 2,151,916           - 2,142,939           -

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสําหรับงวด (14,270,021)        6,847,264           906,988              5,330,953           

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (16,411,385)        3,249,553           (1,235,951)          5,330,953           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (10,552)               3,597,711           - -

(16,421,937)        6,847,264           (1,235,951)          5,330,953           

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (14,263,867)        3,249,553           906,988 5,330,953           

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (6,154)                 3,597,711           - -

(14,270,021)        6,847,264           906,988              5,330,953           

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขันพืนฐาน 23

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.1225)               0.0242                (0.0092)               0.0398                

จาํนวนหุ้นสามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุ้น) 134,000,000       134,000,000       134,000,000       134,000,000       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

องคป์ระกอบอนื

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น ส่วนเกิน จากการเปลยีนแปลง รวมส่วน ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วน

ทีออกและ มูลค่าหุ้นสามญั จดัสรรแลว้สาํรอง    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สดัส่วนของเงินลงทุน ของผูถื้อหุ้น อาํนาจควบคุม ของผูถื้อหุ้น

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุง 67,000,000     323,397,514   6,328,549           41,775,371       303,565                 438,804,999  27,722,038         466,527,037    

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจาก 

4.1 - - - (1,296,699)       - (1,296,699)     (362,624)            (1,659,323)       

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 67,000,000     323,397,514   6,328,549           40,478,672       303,565                 437,508,300  27,359,414         464,867,714    

จ่ายเงินปันผล 24 - - - (13,400,000)     - (13,400,000)   - (13,400,000)     

เงินปันผลส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - (9,310,000)         (9,310,000)       

การไดม้าซึงส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 75                       75                    

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (14,263,867)     - (14,263,867)   (6,154)                 (14,270,021)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2563 67,000,000     323,397,514   6,328,549           12,814,805       303,565                 409,844,433  18,043,335         427,887,768    

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2562 67,000,000     323,397,514   6,117,476           55,023,988       - 451,538,978  18,770,590         470,309,568    

จ่ายเงินปันผล 24 - - - (13,400,000)     - (13,400,000)   - (13,400,000)     

เงินปันผลส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - (5,782,000)         (5,782,000)       

การไดม้าซึงส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 3,454,829           3,454,829        

กาํไรเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - 3,249,553         - 3,249,553      3,597,711           6,847,264        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2562 67,000,000     323,397,514   6,117,476           44,873,541       - 441,388,531  20,041,130         461,429,661    

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถอืปฏิบติั

งบการเงินรวม 

กาํไรสะสม 

บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

                                                                                                                                                            

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วน

ทีออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้สาํรอง    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุง 67,000,000           323,397,514         6,328,549               37,878,838             434,604,901         

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจาก 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 4.1 -                  -                  -                    (748,922)                 (748,922)               

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 67,000,000           323,397,514         6,328,549               37,129,916             433,855,979         

จ่ายเงินปันผล 24 -                  -                  -                    (13,400,000)            (13,400,000)          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                    906,988                  906,988                

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  30 มิถุนายน 2563 67,000,000           323,397,514         6,328,549               24,636,904             421,362,967         

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2562 67,000,000           323,397,514         6,117,476               48,946,561             445,461,551         

จ่ายเงินปันผล 24 -                  -                  -                    (13,400,000)            (13,400,000)          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                    5,330,953               5,330,953             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  30 มิถุนายน 2562 67,000,000           323,397,514         6,117,476               40,877,514             437,392,504         

งบการเงินเฉพาะกิจการ

กาํไรสะสม 

หมายเหตุ
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บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัท ี30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (16,185,183)     7,047,961      (1,237,000)      5,755,828      

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

คา่เผอืหนีสงสัยจะสูญ 1,519,875        -           2,762,912        -           

หนีสูญ -             -           335,895           -           

คา่เสือมราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 5,172,806        3,314,741      1,801,730        1,308,147      

กาํไร (ขาดทุน) จากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น 79,859             (1,446)            (186)                -           

กาํไรจากการขายเงินลงทุน (197,492)          (86,433)          (197,492)         (86,433)          

(กาํไร) ขาดทุนทียงัไมเ่กิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน (458)                 2,084             5,023               2,084             

กาํไรทียงัไมเ่กิดขึนจริงจากเงินลงทุน (31,892)            (124,465)        -            (124,465)        

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,021,065        3,275,796      799,548           2,747,753      

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุน -             -           1,529,925        -           

ดอกเบียรับ (3,320,482)       (3,461,191)     (3,662,762)      (3,470,882)     

ดอกเบียจ่าย 219,082           3,753             91,330             -           

เงินปันผลรับ -             -           (9,690,000)      (6,018,000)     

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน (11,722,820)     9,970,800      (7,461,077)      114,032         

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 9,329,934        99,236           3,418,388        (3,619,524)     

สินคา้คงเหลือ (208,343)          (2,052,798)     (396,272)         23,633           

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (443,326)          (529,497)        (25,078)           (175,216)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (38,873)            (733,289)        14,100             18,430           

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (4,305,657)       2,736,145      1,479,166        2,153,487      

หนีสินหมุนเวียนอืน (1,663,372)       (492,621)        (872,139)         (435,358)        

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน (9,052,457)       8,997,976      (3,842,912)      (1,920,516)     

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,048,125)       (3,694,015)     (624,541)         (3,566,023)     

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน (10,100,582)     5,303,961      (4,467,453)      (5,486,539)     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล - - 9,690,000          6,018,000          

เงินสดรับจากดอกเบีย 1,438,667          571,246             1,783,824          574,154             

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชวัคราว - (258,732,087)     - (258,732,087)     

เงินสดรับจากเงินลงทุนชวัคราว - 129,631,808      - 129,631,808      

เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้มืระยะสัน - 4,500,000          - 4,500,000          

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย - (6,390,447)         (7,499,925)         (19,229,850)       

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (378,475,282)     - (372,475,282)     -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 440,559,514      - 440,559,514      -

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (2,511,727)         (8,228,844)         (1,269,722)         (6,071,198)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 3,733                 21,751               2,620                 -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 61,014,905        (138,626,573)     70,791,029        (143,309,173)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (924,709)            (43,916)              (315,233)            -

เงินปันผลจ่าย (13,400,000)       (13,400,000)       (13,400,000)       (13,400,000)       

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย

ทีไมมี่อาํนาจควบคุม (9,310,000)         (5,782,000)         - -

เงินสดรับคา่หุน้จากส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 75                      - - -

เงินสดรับคา่หุน้สามญัของบริษทัยอ่ย - 1,470,150          - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (23,634,634)       (17,755,766)       (13,715,233)       (13,400,000)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 27,279,689        (151,078,378)     52,608,343        (162,195,712)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 66,381,608        200,029,356      14,191,780        172,068,254      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 93,661,297        48,950,978        66,800,123        9,872,542          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษทั โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี


