
หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5 184,618,953 191,349,207          169,205,321          190,503,540          

เงินลงทุนชัว่คราว 6 78,246,311 100,124,557          77,796,305            100,000,000          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 50,616,938 36,084,793            21,496,952            28,292,773            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 -                     -                     5,000,000              -                     

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่พนกังาน 206,000 -                     -                     -                     

สินคา้คงเหลือ 1,863,392 228,741                 317,565                 228,741                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 3,670,164 2,897,677              1,150,567              346,809                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 319,221,758 330,684,975          274,966,710 319,371,863

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                     164,319,567 112,299,567          

อุปกรณ์ 6,306,523 4,548,234              3,512,362 2,965,011              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,239,533 43,097,883            2,151,117 2,307,102              

ค่าความนิยม 109,476,858 64,260,047            -                     -                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,155 7,074                     7,155 7,074                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11 6,532,237 6,272,636              1,109,964 1,436,433              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 161,562,306 118,185,874 171,100,165 119,015,187

รวมสินทรัพย์ 480,784,064 448,870,849 446,066,875 438,387,050

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 50,265,645            32,474,050            25,664,057            21,639,880            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

         ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 190,093                 -                     -                     -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 385,250                 -                     385,250                 -                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,752,180              3,748,303              8,215,134              1,216,910              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 60,593,168            36,222,353            34,264,441            22,856,790            

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 215,385                 -                     -                     -                     

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,752,770              4,455,638              4,385,386              3,952,294              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,968,155              4,455,638              4,385,386              3,952,294              

รวมหน้ีสิน 67,561,323            40,677,991            38,649,827            26,809,084            

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 13

ทุนจดทะเบียน  

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

  หุน้สามญั 134,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

ช าระครบแลว้ 67,000,000            67,000,000            67,000,000            67,000,000            

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุน้สามญั 13 323,397,514          326,153,890          323,397,514          326,153,890          

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย  3,398,470              3,398,470              3,398,470              3,398,470              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,362,285            11,640,498            13,621,064            15,025,606            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                     -                     -                     -                     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 406,158,269          408,192,858          407,417,048          411,577,966          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,064,472              -                     -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 413,222,741          408,192,858          407,417,048          411,577,966          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 480,784,064          448,870,849          446,066,875          438,387,050          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

 หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5 184,618,953 191,349,207          169,205,321          190,503,540          

เงินลงทุนชัว่คราว 6 78,246,311 100,124,557          77,796,305            100,000,000          

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 7 50,616,938 36,084,793            21,496,952            28,292,773            

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 -                     -                     5,000,000              -                     

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่พนกังาน 206,000 -                     -                     -                     

สินคา้คงเหลือ 1,863,392 228,741                 317,565                 228,741                 

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 3,670,164 2,897,677              1,150,567              346,809                 

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 319,221,758 330,684,975          274,966,710 319,371,863

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 10 -                     -                     164,319,567 112,299,567          

อุปกรณ์ 6,306,523 4,548,234              3,512,362 2,965,011              

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 39,239,533 43,097,883            2,151,117 2,307,102              

ค่าความนิยม 109,476,858 64,260,047            -                     -                     

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 7,155 7,074                     7,155 7,074                     

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 11 6,532,237 6,272,636              1,109,964 1,436,433              

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 161,562,306 118,185,874 171,100,165 119,015,187

รวมสินทรัพย์ 480,784,064 448,870,849 446,066,875 438,387,050

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 12 50,265,645            32,474,050            25,664,057            21,639,880            

หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ

         ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 190,093                 -                     -                     -                     

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 385,250                 -                     385,250                 -                     

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 9,752,180              3,748,303              8,215,134              1,216,910              

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 60,593,168            36,222,353            34,264,441            22,856,790            

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

       หน้ีสินตามสญัญาเช่าซ้ือ 215,385                 -                     -                     -                     

ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังาน 6,752,770              4,455,638              4,385,386              3,952,294              

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 6,968,155              4,455,638              4,385,386              3,952,294              

รวมหน้ีสิน 67,561,323            40,677,991            38,649,827            26,809,084            

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

 หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 มิถุนายน 31 ธันวาคม 30 มิถุนายน 31 ธันวาคม

2560 2559 2560 2559

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ” “ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 13

ทุนจดทะเบียน  

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

  หุน้สามญั 134,000,000 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 0.50 บาท

ช าระครบแลว้ 67,000,000            67,000,000            67,000,000            67,000,000            

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุน้สามญั 13 323,397,514          326,153,890          323,397,514          326,153,890          

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย  3,398,470              3,398,470              3,398,470              3,398,470              

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,362,285            11,640,498            13,621,064            15,025,606            

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ -                     -                     -                     -                     

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 406,158,269          408,192,858          407,417,048          411,577,966          

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 7,064,472              -                     -                     -                     

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 413,222,741          408,192,858          407,417,048          411,577,966          

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 480,784,064          448,870,849          446,066,875          438,387,050          

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงนิรวม  งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่30 มถุินายน 2560

 หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 17 40,030,972 27,204,412 18,645,078 19,153,074

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 18 20,489,185 8,569,293 6,458,659 5,502,240
ก าไรขั้นตน้ 19,541,787       18,635,119       12,186,419       13,650,834       

รายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับ 1,024,078         131,906            1,047,929         131,650            

เงินปันผลรับ 16 -               -               -               14,999,176       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -               150,328            -               49,042              

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 51,773              -               -               -               

รายไดอ่ื้น ๆ 16 158,445            66,330              132,445            173,848            

รวมรายไดอ่ื้น 1,234,296         348,564            1,180,374         15,353,716       

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 20,776,083       18,983,683       13,366,793       29,004,550       

ค่าใชจ่้ายในการขาย 1,238,531         479,574            1,139,911         608,024            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 16,819,676       13,339,103       11,620,155       9,344,060

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 42,803              17,906              104,006            -               

ตน้ทุนทางการเงิน 675                   23,084              -               38                     

รวมค่าใชจ่้าย 18,101,685       13,859,667       12,864,072       9,952,122         

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 2,674,398         5,124,016         502,721            19,052,428       

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 219,255 (171,633) 215,208 (171,633)

ก าไรส าหรับงวด 2,455,143 5,295,649 287,513 19,224,061

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -               -               -               -               

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,455,143 5,295,649 287,513 19,224,061

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

ส่วนของก าไรที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,927,068         5,295,649         287,513            19,224,061       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 528,075            -               -               -               

2,455,143         5,295,649         287,513            19,224,061       

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 1,927,068         5,295,649         287,513            19,224,061       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 528,075            -               -               -               

2,455,143         5,295,649         287,513            19,224,061       

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลัง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (บาท) 14 0.0144              0.1092              0.0021              0.3966              

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักหลัง 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (หุ้น) 14 134,000,000     48,473,147       134,000,000     48,473,147       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 17 72,211,302 57,661,619 38,565,949 40,356,820

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 18 34,151,059 14,149,535 13,376,718 10,528,939
ก าไรขั้นตน้ 38,060,243 43,512,084 25,189,231 29,827,881

รายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับ 2,001,554 131,906            2,056,227 131,650

เงินปันผลรับ 16 -               -               -               14,999,176       

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ 39,518              40,809              -               -               

ก าไรจากการจ าหน่ายทรัพยสิ์น 51,773              -               -               -               

รายไดอ่ื้น ๆ 16 225,404            140,958            272,405            373,475            

รวมรายไดอ่ื้น 2,318,249 313,673 2,328,632 15,504,301       

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 40,378,492 43,825,757 27,517,863 45,332,182

ค่าใชจ่้ายในการขาย 2,518,023         2,190,413         2,232,903         2,137,713         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29,368,451       25,750,560       19,271,700       17,696,807

ค่าใชจ่้ายอ่ืน -               367,134            180,367            390,305

ตน้ทุนทางการเงิน 675                   41,256              -               38                     

รวมค่าใชจ่้าย 31,887,149       28,349,363       21,684,970       20,224,863       

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 8,491,343 15,476,394 5,832,893 25,107,319

ค่าใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ 420,231            (172,650)          416,185            (172,650)          

ก าไรส าหรับงวด 8,071,112 15,649,044 5,416,708 25,279,969

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน -               -               -               -               

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 8,071,112 15,649,044 5,416,708 25,279,969

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

2560 2559 2560 2559

ส่วนของก าไรที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 7,543,037         15,649,044       5,416,708         25,279,969       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 528,075            -               -               -               

8,071,112 15,649,044 5,416,708 25,279,969

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 7,543,037         15,649,044       5,416,708         25,279,969       

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 528,075            -               -               -               

8,071,112 15,649,044 5,416,708 25,279,969

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลัง

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (บาท) 14 0.0563              0.4042              0.0404              0.6530              

จ านวนหุ้นสามัญถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักหลัง 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (หุ้น) 14 134,000,000     38,714,274       134,000,000     38,714,274       

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 มถุินายน 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)



หมายเหตุ ส่วนได้เสีย รวม
ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่า รวม ทีไ่ม่มี ส่วนของผู้ถือหุ้น

และช าระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุม
ทุนส ารอง บริษัทใหญ่

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 14,477,700           88,472,934               200,000                    7,635,224                 110,785,858             -                  110,785,858             
รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด

เพ่ิมทุน 13 35,522,300           -                   -                   -                   35,522,300               -                  35,522,300               
ทุนส ารองตามกฎหมาย 15 -                -                   1,247,770                 (1,247,770)               -                       -                  -                   
จ่ายเงินปันผล 15 -                -                   -                   (11,453,434)             (11,453,434)             -                  (11,453,434)             
ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                -                   -                   15,649,044               15,649,044               -                  15,649,044               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน  2559 50,000,000           88,472,934               1,447,770                 10,583,064               150,503,768             -                  150,503,768             

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 67,000,000           326,153,890             3,398,470                 11,640,498               408,192,858             -                  408,192,858             
รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด

คา่ใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุน 13 -                (2,756,376)               -                   -                   (2,756,376)               -                  (2,756,376)               

จ่ายเงินปันผล 15 -                -                   -                   (6,821,250)               (6,821,250)               -                  (6,821,250)               

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                -                   -                   -                   -                   6,536,397               6,536,397                 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับงวด -                -                   -                   7,543,037                 7,543,037                 528,075                  8,071,112                 
ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2560 67,000,000           323,397,514             3,398,470                 12,362,285               406,158,269             7,064,472               413,222,741             

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
ก าไรสะสม

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงนิรวม

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่า รวมส่วนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2559 14,477,700 88,472,934               200,000 1,441,084 104,591,718

รายการเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวด

เพ่ิมทุน 13 35,522,300               -                     -                     -                     35,522,300

ทุนส ารองตามกฎหมาย 15 -                     -                     1,247,770                 (1,247,770)               -                     

จ่ายเงินปันผล 15 -                     -                     -                     (11,453,434)             (11,453,434)             

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                     -                     25,279,969               25,279,969

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน 2559 50,000,000 88,472,934               1,447,770 14,019,849 153,940,553

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2560 67,000,000 326,153,890 3,398,470 15,025,606 411,577,966             

รายการเปล่ียนแปลงในระหวา่งงวด

ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุน 13 -                     (2,756,376)               -                     -                     (2,756,376)               

จ่ายเงินปันผล 15 -                     -                     -                     (6,821,250) (6,821,250)               

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                     -                     -                     5,416,708                 5,416,708                 

ยอดคงเหลือ ณ วนัที ่30 มิถุนายน  2560 67,000,000 323,397,514 3,398,470 13,621,064 407,417,048

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไรสะสม

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



2560 2559 2560 2559

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 8,491,343        15,476,394     5,832,893        25,107,319     

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 6,241,019        3,360,603       740,852           624,228          

หน้ีสงสยัจะสูญ 475,889           857,945          475,889           857,945          

ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (51,773)            -              -               -              

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -               367,134          -               349,228          

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (27,584)            60,492            27,561             9,543              

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 607,233           432,222          433,092           367,730          

ดอกเบ้ียรับ (2,001,554)       (131,906)         (2,056,227)       (131,650)         

ดอกเบ้ียจ่าย 675                  41,256            -               38                   

เงินปันผลรับ -               -              -               (14,999,176)    

13,735,248      20,464,140 5,454,060        12,185,205

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (3,019,217)       (5,595,420)      3,906,593        (9,695,316)      

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 1,288,828        (101,855)         230,291           (388,040)         

รายไดค้า้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (6,838,693)       5,271,321       2,387,869        1,413,429       

สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 109,981           (202,932)         (88,824)            (202,932)         

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (547,884)          (281,277)         (803,758)          (60,706)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (164,601)          473,827          326,469           357,591          

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (803,611)          3,357,020       211,619           (926,894)         

รายไดรั้บล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน 8,757,202        8,135,532       9,503,503        8,023,093       

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,156,077        (2,007,089)      (5,690,945)       (379,534)         

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 5,675,635        (191,595)         6,998,224        497,512          

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 20,348,965      29,321,672 22,435,101      10,823,408

จ่ำยภำษีเงินได้ (35,062)            (2,437,277)      (31,016)            (2,096,280)      

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 20,313,903      26,884,395 22,404,085      8,727,128

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



2560 2559 2560 2559
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล -               -              -               8,000,000       

เงินสดจ่ายส าหรับเงินลงทุนชัว่คราว (78,429,885)     -              (77,796,305)     -              

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 100,308,132    -              100,000,000    -              

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,829,760        2,132,099       1,823,845        2,044,158       

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (2,274,525)       (5,796,027)      (1,132,217)       (700,623)         

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 850,000           -              -               -              

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย

แก่บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               8,314,783       -               8,314,783       

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               -              (5,000,000)       -              

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่พนกังาน 16,000             -              -               -              

เงินสดจ่ายเพ่ือการลงทุนในบริษทัยอ่ย (39,766,012)     -              (52,020,000)     (18,000,000)    

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทุน (17,466,530) 4,650,855 (34,124,677) (341,682)

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย -               (41,256)           -               (38)                  

เงินสดจ่ายคืนส าหรับเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน -               (3,190,677)      -               -              

เงินสดจ่ายคืนส าหรับเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน -               (1,344,338)      -               -              

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวและเงินทดรองรับ

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               550,000          -               -              

เงินสดจ่ายจากเงินกูย้มืระยะยาวและเงินทดรองรับ

จากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -               (14,639,213)    -               -              

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน -               (1,585,531)      -               -              

เงินปันผลจ่าย (6,821,250)       (11,453,434)    (6,821,250)       (11,453,434)    

เงินสดจ่ายส าหรับค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุน (2,756,377)       -              (2,756,377)       -              

เงินสดรับจากการเพ่ิมทุน -               35,522,300     -               35,522,300     

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน (9,577,627)       3,817,851       (9,577,627)       24,068,828

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ (6,730,254)       35,353,101     (21,298,219)     32,454,274

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 191,349,207    2,524,465       190,503,540    2,474,194       

เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่30 มิถุนายน 184,618,953    37,877,566 169,205,321    34,928,468

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส าหรับงวดหกเดือนส้ินสุดวนัที ่30 มิถุนายน 2560

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
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