
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วันที� 30 ณ วันที� 31 ณ วันที� 30 ณ วันที� 31

กันยายน 2563 ธันวาคม 2562 กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 141,392,713   66,381,608     113,284,632   14,191,780     

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น  5 และ 7 18,743,095     29,800,403     11,635,671     15,452,141     

เงินลงทุนชั�วคราว - 342,922,177   - 336,892,103   

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทที�เกี�ยวข้องกัน  5 และ 8 - - 2,000,000       2,000,000       

เงินให้กู้ยืมระยะสั�นแก่บริษัทอื�น 9 5,347,075       5,347,075       5,347,075       5,347,075       

สินค้าคงเหลือ 4,454,462       3,510,379       404,916          348,945          

สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 10 224,596,725   - 212,525,068   -

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น 11 2,518,073       1,281,743       64,492            27,729            

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 397,052,143   449,243,385   345,261,854   374,259,773   

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื�น 10 8,042,532       - 8,042,532       -

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

อุปกรณ์ 13 3,822,748       5,179,061       2,079,650       3,086,049       

สินทรัพย์สิทธิการใช้ 14 16,451,405     - 6,983,571       -

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

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น 15 32,227,171     33,960,296     8,800,899       8,025,007       

สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 1,351,620       - 645,785          646,851          

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 17 2,766,804       3,218,985       672,456          1,177,610       

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 111,024,584   88,720,646     121,838,416   101,579,040   

รวมสินทรัพย์ 508,076,727   537,964,031   467,100,270   475,838,813   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                             หมายเหตุ   

หน่วย : บาท

- 3 -

บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วันที� 30 ณ วันที� 31 ณ วันที� 30 ณ วันที� 31

กันยายน 2563 ธันวาคม 2562 กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

หนี�สินหมุนเวียน

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น 18 34,560,983     44,821,603     20,123,507     24,472,814     

ส่วนของหนี�สินตามสัญญาเช่าที�ถึงกําหนดชําระ

ภายในหนึ�งปี 19 1,426,109       71,319            517,308          -

ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 1,003,105       2,669,738       - 624,542          

หนี�สินหมุนเวียนอื�น 1,880,164       3,741,036       907,978          1,866,252       

รวมหนี�สินหมุนเวียน 38,870,361     51,303,696     21,548,793     26,963,608     

หนี�สินไม่หมุนเวียน

หนี�สินตามสัญญาเช่า 19 14,787,985     - 6,341,971       -

หนี�สินภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 16 - 341,597          - -

ประมาณการหนี�สินผลประโยชน์พนักงาน 20 18,537,752     19,791,701     12,634,327     14,270,304     

ประมาณการหนี�สินไม่หมุนเวียนอื�น 575,902          - 320,897          -

รวมหนี�สินไม่หมุนเวียน 33,901,639     20,133,298     19,297,195     14,270,304     

รวมหนี�สิน 72,772,000     71,436,994     40,845,988     41,233,912     

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วันที� 30 ณ วันที� 31 ณ วันที� 30 ณ วันที� 31

กันยายน 2563 ธันวาคม 2562 กันยายน 2563 ธันวาคม 2562

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น

ทุนจดทะเบียน 

หุ้นสามัญ 134,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 67,000,000     67,000,000     67,000,000     67,000,000     

ทุนที�ออกจําหน่ายและชําระเต็มมูลค่าแล้ว

หุ้นสามัญ 134,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท 67,000,000     67,000,000     67,000,000     67,000,000     

   ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 22 323,397,514   323,397,514   323,397,514   323,397,514   

กําไรสะสม 

   จัดสรรแล้ว

      สํารองตามกฎหมาย 6,328,549       6,328,549       6,328,549       6,328,549       

ยังไม่ได้จัดสรร 18,551,939     41,775,371     29,528,219     37,878,838     

   องค์ประกอบอื�นส่วนของผู้ถือหุ้น 303,565          303,565          - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 415,581,567   438,804,999   426,254,282   434,604,901   

ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 19,723,160     27,722,038     - -

รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 435,304,727   466,527,037   426,254,282   434,604,901   

รวมหนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น 508,076,727   537,964,031   467,100,270   475,838,813   

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หนี�สินและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ) 
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บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและให้บริการ 25 41,143,660         50,296,896         20,042,687         21,041,375         

ต้นทุนขายและให้บริการ 17,481,280         22,726,943         6,740,139           8,746,280           

กําไรขั�นต้น 26 23,662,380         27,569,953         13,302,548         12,295,095         

รายได้อื�น 

ดอกเบี�ยรับ 1,092,599           1,927,934           1,102,772           1,939,321           

อื�น ๆ 80,723                463,344              226,691              679,205              

รวมรายได้อื�น 1,173,322           2,391,278           1,329,463           2,618,526           

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 24,835,702         29,961,231         14,632,011         14,913,621         

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 1,100,477           4,460,973           679,631              3,315,464           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 15,323,942         21,051,929         9,016,762           12,862,522         

ขาดทุนจากการด้อยค่า 12.1 - 12,631,368         - 12,186,177         

รวมค่าใช้จ่าย 16,424,419         38,144,270         9,696,393           28,364,163         

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน 8,411,283           (8,183,039)          4,935,618           (13,450,542)        

ต้นทุนทางการเงิน 105,900              1,570                  44,591                -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 8,305,383           (8,184,609)          4,891,027           (13,450,542)        

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 21 (889,238)             (1,818,000)          (527)                   98,394                

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด 7,416,145           (10,002,609)        4,890,500           (13,352,148)        

กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 815                     - 815                     -

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 815                     - 815                     -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 7,416,960           (10,002,609)        4,891,315           (13,352,148)        

การแบ่งปันส่วนกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,736,319           (12,214,743)        4,890,500           (13,352,148)        

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,679,826           2,212,134           - -

7,416,145           (10,002,609)        4,890,500           (13,352,148)        

การแบ่งปันส่วนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 5,737,134           (12,214,743)        4,891,315           (13,352,148)        

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,679,826           2,212,134           - -

7,416,960           (10,002,609)        4,891,315           (13,352,148)        

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 23

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ 0.0428                (0.0912)              0.0365                (0.0996)              

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 134,000,000       134,000,000       134,000,000       134,000,000       

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดสามเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

รายได้จากการขายและให้บริการ 25 109,956,773       129,464,931       56,581,863         62,912,292         

ต้นทุนขายและให้บริการ 53,692,825         61,891,301         22,898,073         28,420,550         

กําไรขั�นต้น 26 56,263,948         67,573,630         33,683,790         34,491,742         

รายได้อื�น 

เงินปันผลรับ 5 และ 12.3 - - 9,690,000           6,018,000           

ดอกเบี�ยรับ 4,413,081           5,389,124           4,428,277           5,410,203           

อื�น ๆ 799,770              829,357              1,150,794           1,320,909           

รวมรายได้อื�น 5,212,851           6,218,481           15,269,071         12,749,112         

กําไรก่อนค่าใช้จ่าย 61,476,799         73,792,111         48,952,861         47,240,854         

ต้นทุนในการจัดจําหน่าย 3,109,249           6,969,824           1,779,483           4,906,914           

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 65,922,368         55,040,715         41,853,505         37,842,477         

ขาดทุนจากการด้อยค่า 12.1 - 12,631,368         1,529,925           12,186,177         

รวมค่าใช้จ่าย 69,031,617         74,641,907         45,162,913         54,935,568         

กําไร (ขาดทุน) จากการดําเนินงาน (7,554,818)          (849,796)             3,789,948           (7,694,714)          

ต้นทุนทางการเงิน 324,982              5,322                  135,921              -

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (7,879,800)          (855,118)             3,654,027           (7,694,714)          

รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ 21 (1,125,993)          (1,961,813)          522                     (326,482)             

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (9,005,793)          (2,816,931)          3,654,549           (8,021,196)          

กําไรเบ็ดเสร็จอื�น

รายการที�จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกําไรหรือขาดทุน

ผลกําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 2,152,731           - 2,143,754           -

กําไรเบ็ดเสร็จอื�นสําหรับงวด 2,152,731           - 2,143,754           -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (6,853,062)          (2,816,931)          5,798,303           (8,021,196)          

การแบ่งปันส่วนกําไร (ขาดทุน)

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (10,675,066)        (8,845,391)          3,654,549           (8,021,196)          

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,669,273           6,028,460           - -

(9,005,793)          (2,816,931)          3,654,549           (8,021,196)          

การแบ่งปันส่วนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (8,526,733)          (8,845,391)          5,798,303           (8,021,196)          

ส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบริษัทย่อย 1,673,671           6,028,460           - -

(6,853,062)          (2,816,931)          5,798,303           (8,021,196)          

กําไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั�นพื�นฐาน 23

ส่วนที�เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ (0.0797)              (0.0660)              0.0273                (0.0599)              

จํานวนหุ้นสามัญถัวเฉลี�ยถ่วงนํ�าหนัก (หุ้น) 134,000,000       134,000,000       134,000,000       134,000,000       

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



องค์ประกอบอื�น

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุ้น จากการเปลี�ยนแปลง รวมส่วน ส่วนได้เสียที�ไม่มี

ที�ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว สัดส่วนของเงินลงทุน ของผู้ถือหุ้น อํานาจควบคุม รวมส่วน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย    ยังไม่ได้จัดสรร ในบริษัทย่อย บริษัทใหญ่ ของบริษัทย่อย ของผู้ถือหุ้น

ยอดยกมา ณ วันที� 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    

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจาก 

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

ยอดยกมา ณ วันที� 1 มกราคม 2563 - หลังปรับปรุง 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)     

เงินปันผลส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - - (9,310,000)       (9,310,000)       

การได้มาซึ�งส่วนได้ส่วนเสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 75                    75                    

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (8,526,733)       - (8,526,733)       1,673,671        (6,853,062)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2563 67,000,000     323,397,514     6,328,549              18,551,939       303,565                 415,581,567     19,723,160      435,304,727    

ยอดยกมา ณ วันที� 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 - - - (13,400,000)     - (13,400,000)     - (13,400,000)     

เงินปันผลส่วนที�เป็นของส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม - - - - - - (5,782,000)       (5,782,000)       

การได้มาซึ�งส่วนได้ส่วนเสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทย่อย - - - - - - 5,916,297        5,916,297        

การเปลี�ยนแปลงสัดส่วนของเงินลงทุนในบริษัทย่อย - - - - 303,565                 303,565            (303,565)          -

กําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (8,845,391)       - (8,845,391)       6,028,460        (2,816,931)       

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 67,000,000     323,397,514     6,117,476              32,778,597       303,565                 429,597,152     24,629,782      454,226,934    

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม 

กําไรสะสม 

หมายเหตุ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

      “สอบทานแล้ว”
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บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

                                                                                                                                                            

ทุนเรือนหุ้น

ที�ออกและ ส่วนเกิน จัดสรรแล้ว รวมส่วน

ชําระแล้ว มูลค่าหุ้นสามัญ สํารองตามกฎหมาย    ยังไม่ได้จัดสรร ของผู้ถือหุ้น

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

ผลสะสมจากการเปลี�ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื�องจาก 

การนํามาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบัติ 4.1 - - - (748,922)                  (748,922)               

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

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

กําไรเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - 5,798,303                5,798,303             

ยอดคงเหลือ ณ วันที�  30 กันยายน 2563 67,000,000           323,397,514         6,328,549                29,528,219              426,254,282         

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

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

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด - - - (8,021,196)               (8,021,196)            

ยอดคงเหลือ ณ วันที� 30 กันยายน 2562 67,000,000           323,397,514         6,117,476                27,525,365              424,040,355         

กําไรสะสม 

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี�ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

กําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้ (7,879,800)     (855,118)        3,654,027      (7,694,714)     

รายการปรับปรุงกระทบกําไร (ขาดทุน) ก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน

ค่าเผื�อหนี�สงสัยจะสูญ 6,044,712      359,551         1,972,428      159,551         

หนี�สูญ 335,894         - 335,895         -

ค่าเสื�อมราคาและค่าตัดจําหน่าย 7,721,763      5,909,178      2,681,112      1,990,916      

ขาดทุนจากการจําหน่ายทรัพย์สิน 193,861         98,054           113,816         -

กําไรจากการขายเงินลงทุน (197,492)        (462,784)        (197,492)        (462,784)        

(กําไร) ขาดทุนที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากอัตราแลกเปลี�ยน 5,205             (5,161)            5,205             9,213             

กําไรที�ยังไม่เกิดขึ�นจริงจากเงินลงทุน (41,583)          (81,386)          - (80,207)          

ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน 1,598,903      4,109,123      1,205,653      3,312,153      

ขาดทุนจากการด้อยค่า -           12,631,368    1,529,925      12,186,177    

ดอกเบี�ยรับ (4,413,081)     (5,389,124)     (4,428,277)     (5,410,203)     

ดอกเบี�ยจ่าย 324,982         5,227             135,921         -

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

กําไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดําเนินงานก่อนการเปลี�ยนแปลง

ในสินทรัพย์และหนี�สินดําเนินงาน 3,693,364      16,318,928    (2,681,787)     (2,007,898)     

การเปลี�ยนแปลงในสินทรัพย์ดําเนินงาน (เพิ�มขึ�น) ลดลง

ลูกหนี�การค้าและลูกหนี�หมุนเวียนอื�น 3,707,246      (8,369,741)     1,674,588      4,696,437      

สินค้าคงเหลือ (944,083)        (4,249,197)     (55,971)          (115,342)        

สินทรัพย์หมุนเวียนอื�น (1,236,329)     (229,498)        (36,763)          (553,666)        

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื�น 452,181         (1,451,640)     505,154         27,589           

การเปลี�ยนแปลงในหนี�สินดําเนินงานเพิ�มขึ�น (ลดลง) 

เจ้าหนี�การค้าและเจ้าหนี�หมุนเวียนอื�น (10,265,824)   17,290,809    (4,354,511)     7,735,751      

หนี�สินหมุนเวียนอื�น (1,860,873)     (124,722)        (958,274)        (909,267)        

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดําเนินงาน (6,454,318)     19,184,939    (5,907,564)     8,873,604      

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน (696,289)        - (696,288)        -

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (4,262,073)     (5,450,103)     (624,541)        (3,870,903)     

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดําเนินงาน (11,412,680)   13,734,836    (7,228,393)     5,002,701      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินสดรับจากดอกเบี�ย 1,933,374      2,220,489      1,950,676      2,234,326      

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชั�วคราว - (593,473,132) - (587,473,131) 

เงินสดรับจากเงินลงทุนชั�วคราว - 450,743,423  - 450,743,423  

เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั�น - 4,500,000      - 4,500,000      

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษัทย่อย - (6,390,446)     (7,499,925)     (26,729,775)   

เงินสดจ่ายเพื�อซื�อสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น (378,475,282) - (372,475,282) -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื�น 490,559,514  - 490,559,514  -

เงินสดจ่ายซื�อสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื�น (3,614,868)     (12,702,258)   (2,101,789)     (6,197,005)     

เงินสดรับจากการจําหน่ายสินทรัพย์ถาวร 126,330         21,751           79,196           -

เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน 110,529,068  (155,080,173) 120,202,390  (156,904,162) 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชําระหนี�สินตามสัญญาเช่า (1,395,358)     (65,825)          (481,145)        -

เงินสดรับค่าหุ้นจากส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม 75                  - - -

เงินสดรับค่าหุ้นสามัญของบริษัทย่อย - 1,470,150      - -

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

เงินปันผลของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุม (9,310,000)     (5,782,000)     - -

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน (24,105,283)   (17,777,675)   (13,881,145)   (13,400,000)   

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ�มขึ�น (ลดลง) - สุทธิ 75,011,105    (159,123,012) 99,092,852    (165,301,461) 

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ�นงวด 141,392,713  40,906,344    113,284,632  6,766,793      

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โคแมนชี� อินเตอร์เนชั�นแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสิ�นสุดวันที� 30 กันยายน 2563

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึ�งของงบการเงินระหว่างกาลนี�
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