
หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 31 ธันวาคม 30 กันยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  4 35,214,158 2,524,465 29,909,527 2,474,194

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน 5 32,690,246 45,672,877 24,118,849 16,721,263

เงินให้กูย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจ่ายแก่

บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 6 -                      8,314,783 -                     8,314,783

งานระหว่างท า 451,033 55,372 346,659 55,372

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 7 2,463,901 2,063,650 292,926 806,411

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 70,819,338 58,631,147 54,667,961 28,372,023

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 8 -                      -                 112,299,567 94,299,568

อุปกรณ์ 3,256,791 2,864,334 2,536,317 2,777,852

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 47,859,439 43,408,168 2,678,560 926,638

ค่าความนิยม 8 64,260,047 64,260,047 -                     -                 

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 250,388 6,147 250,388 6,147

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 9 3,648,380 2,348,947 1,039,564 1,391,419

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 119,275,045 112,887,643 118,804,396 99,401,624

รวมสินทรัพย์ 190,094,383 171,518,790 173,472,357 127,773,647

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่30 กนัยายน 2559

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมนุเวียน  

เงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน 10 -                    3,190,677 -                      -                 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 11 45,900,612 30,611,339 24,759,748 15,473,769

ช าระภายในหน่ึงปี 13 -                    344,400 -                      -                 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 12 -                    609,730 -                      -                 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย -                    2,437,277 -                      2,096,280

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 1,575,714 3,231,531 1,240,868 1,672,785

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 47,476,326 40,424,954 26,000,616 19,242,834

หน้ีสินไมห่มนุเวียน

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 13 -                    999,938 -                      -                 

เงินกูย้ืมระยะยาวและเงินทดรองรับจาก

บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 14 -                    14,089,213 -                      -                 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 12 -                    975,801 -                      -                 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 15 4,367,197 4,243,026 3,966,528 3,939,095

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 4,367,197 20,307,978 3,966,528 3,939,095

รวมหน้ีสิน 51,843,523 60,732,932 29,967,144 23,181,929

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

เงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงก าหนด

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่ ณ วนัที่

30 กนัยายน 31 ธันวาคม 30 กนัยายน 31 ธันวาคม

2559 2558 2559 2558

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ” “ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทนุเรือนหุ้น 16

ทนุจดทะเบียน  

  หุ้นสามญั 134,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 67,000,000 67,000,000

  หุ้นสามญั 144,777 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท 14,477,700 14,477,700

ทนุท่ีออกและช าระแลว้

  หุ้นสามญั 100,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท

ช าระครบแลว้ 50,000,000 50,000,000

  หุ้นสามญั 144,777 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 100 บาท

ช าระครบแลว้ 14,477,700 14,477,700

ส่วนเกินกว่ามลูคา่หุ้นสามญั 16 88,472,934 88,472,934 88,472,934 88,472,934

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทนุส ารองตามกฎหมาย  18 2,347,770 200,000 2,347,770 200,000

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร (2,569,844) 7,635,224 2,684,509 1,441,084

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น -                    -                  -                      -                 

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 138,250,860 110,785,858 143,505,213 104,591,718

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -                    -                  -                      -                 

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 138,250,860 110,785,858 143,505,213 104,591,718

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 190,094,383 171,518,790 173,472,357 127,773,647

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 20 และ 21 30,764,023 31,494,585 19,252,711 18,664,349

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 19 และ 21 13,897,430 9,073,905 6,067,892 6,347,840
ก าไรขั้นตน้ 16,866,593 22,420,680 13,184,819 12,316,509

รายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับ 19 1,328 863 -                -               

เงินปันผลรับ 8 -                   -               1,999,974 -               

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                   -               -                237,915

ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                   482,568 -                482,568

ก าไรจากการขายเงินลงทุน 8 -                   2,518,527 -                -               

รายไดอ่ื้น ๆ 19 24,750 -               125,000 -               

รวมรายไดอ่ื้น 26,078 3,001,958 2,124,974 720,483

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 16,892,671 25,422,638 15,309,793 13,036,992

คา่ใชจ่้ายในการขาย 19 2,489,412 1,370,631 2,201,907 1,671,329

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 11,850,593 13,837,863 8,787,176 5,239,529

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 77,165 39,554             27,640 -               

ตน้ทุนทางการเงิน -                   109,078 -                51,328

รวมคา่ใชจ่้าย 14,417,170 15,357,126 11,016,723 6,962,186

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 2,475,501 10,065,512 4,293,070 6,074,806

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (71,592)                992,822 (71,592)             651,825

ก าไรส าหรับงวด 2,547,093 9,072,690 4,364,662 5,422,981

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหม่เขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน -                   (153,603)          -                -               

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 2,547,093             8,919,087        4,364,662         5,422,981        

ส่วนของก าไรที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 2,547,093             9,072,690        4,364,662         5,422,981        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                   -               -                -               

2,547,093             9,072,690        4,364,662         5,422,981        

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 2,547,093             8,919,087        4,364,662         5,422,981        

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                   -               -                -               

2,547,093             8,919,087        4,364,662         5,422,981        

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐานหลงั

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (บาท) 17 0.03                     0.74                 0.04                  0.44                 

จ านวนหุ้นสามัญถวัเฉลี่ยถ่วงน า้หนักหลงั 

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น (หุ้น) 17 100,000,000         12,282,220       100,000,000     12,282,220       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 20 และ 21 88,425,643 65,254,173 59,609,531 51,924,748

ตน้ทนุการขายและให้บริการ 19 และ 21 28,046,966 20,049,857 17,154,523 18,452,779
ก าไรขั้นตน้ 60,378,677 45,204,316 42,455,008 33,471,969

รายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับ 19 133,234 12,589 131,650 10,883

เงินปันผลรับ 8 -              -             16,999,150 -              

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -              91,340 -              329,289

ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร -              482,568 -              482,568

ก าไรจากการขายเงินลงทนุ 8 -              2,518,527 -              -              

รายไดอ่ื้น ๆ 19 165,707 6,813 498,475 6,813

รวมรายไดอ่ื้น 298,941 3,111,837 17,629,275 829,553

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 60,677,618 48,316,153 60,084,283 34,301,522

คา่ใชจ่้ายในการขาย 19 4,679,825 1,423,931 4,339,620 1,724,629

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 37,601,152 27,442,727 25,926,292 16,891,282

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 403,490 259,762 417,945 334,154

ตน้ทนุทางการเงิน 41,256 245,087 38 187,335

รวมคา่ใชจ่้าย 42,725,723 29,371,507 30,683,895 19,137,400

ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 17,951,895 18,944,646 29,400,388 15,164,122

คา่ใชจ่้าย (รายได)้ ภาษีเงินได้ (244,241)         1,119,125       (244,241)         778,129

ก าไรส าหรับงวด 18,196,136 17,825,521 29,644,629 14,385,993

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

2559 2558 2559 2558

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

รายการท่ีตอ้งจดัประเภทรายการใหมเ่ขา้ไปไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลต่างจากการแปลงคา่งบการเงิน -              41,527            -              -              

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 18,196,136 17,867,048 29,644,629 14,385,993

ส่วนของก าไรที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 18,196,136     17,825,521     29,644,629     14,385,993     

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -              -             -              -              

18,196,136 17,825,521 29,644,629 14,385,993

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 18,196,136     17,867,048     29,644,629     14,385,993     

ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม -              -             -              -              

18,196,136 17,867,048 29,644,629 14,385,993

ก าไรส่วนที่เป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐานหลงั

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น (บาท) 17 0.31                2.62                0.50                2.12                

จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉลีย่ถ่วงน า้หนักหลงั 

ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้น (หุ้น) 17 59,291,963     6,791,077       59,291,963     6,791,077       

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกนิมูลค่า รวมส่วนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2558 2,000,000 -                    200,000 19,220,095 21,420,095
รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด

เพ่ิมทนุ 12,477,700 88,472,934 -                         -                 100,950,634
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล -                    -                    -                         (36,651,085)         (36,651,085)             
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                    -                         14,385,993 14,385,993

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2558 14,477,700 88,472,934 200,000 (3,044,997)           100,105,637

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

เพ่ิมทนุ 16 35,522,300 -                    -                         -                 35,522,300               
ทนุส ารองตามกฎหมาย 18 -                    -                    2,147,770                     (2,147,770)           -                     
จ่ายเงินปันผล 18 -                    -                    -                         (26,253,434)         (26,253,434)             
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด -                    -                    -                         29,644,629           29,644,629               

ยอดคงเหลือ ณ วนัที่ 30 กนัยายน  2559 50,000,000 88,472,934 2,347,770 2,684,509             143,505,213

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไรสะสม

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกิจการ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 17,951,895         18,944,646       29,400,388        15,164,122          

ปรับปรุงดว้ย

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 5,067,190           8,361,630        951,155             2,228,860            

หน้ีสงสยัจะสูญ 1,216,445           -               1,216,445          -                   

ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ -                 -               -                 74,392                 

ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                 (482,568)          -                 (482,568)              

ขาดทนุจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน 367,134              259,762           349,228             259,762               

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                 (2,518,527)       -                 -                   

(ก าไร) ขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไมเ่กิดข้ึนจริง 140,303              (5,886)              18,220               (149,951)              

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 648,331              552,323           551,593             522,708               

ดอกเบ้ียรับ (133,234)            (12,589)            (131,650)            (10,883)                

ดอกเบ้ียจ่าย 41,256                245,087           38                      187,335               

เงินปันผลรับ -                 -               (16,999,150)       -                   

25,299,320 25,343,878 15,356,267 17,793,777

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 11,564,483         (7,009,501)       (2,370,531)         (10,036,261)         

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (274,911)            1,353,059        (540,035)            (322,620)              

รายไดค้า้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,764,866)         (5,910,632)       1,255,826          5,412,687            

งานระหว่างท าลดลง (395,661)            (956,461)          (291,287)            (844,716)              

สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (400,251)            432,030           513,485             (840)                     

สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (1,299,433)         (5,304)              351,855             (199,493)              

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 3,029,833           7,043,760        (475,906)            -                   

รายไดรั้บล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน 8,605,213           9,040,746        8,962,050          10,335,539          

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่าย เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 2,746,081           571,439           (100,165)            1,382,976            

หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,655,817)         971,424           (431,917)            775,956               

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานท่ีจ่ายในระหว่างงวด (524,160)            -               (524,160)            -                   

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 44,929,831 30,874,438 21,705,482 24,297,005

จ่ำยภำษีเงินได้ (2,437,277)         (30,999)            (2,096,280)         (30,999)                

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 42,492,554 30,843,439 19,609,202 24,266,006

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



2559 2558 2559 2558

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล -                 -               8,000,000          -                   

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 2,242,558           637,928           2,153,291          10,883                 

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตน (9,378,053)         (6,471,268)       (1,910,771)         (1,590,351)           

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร -                 5,288,147        -                 5,110,449            

เงินสดรับคืนจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย

แก่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8,314,783           310,208           8,314,783          -                   

เงินสดจ่ายส าหรับเงินให้กูย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย

แก่บคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                 (12,183,308)     -                 (11,980,956)         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย -                 -               (18,000,000)       (6,059,648)           

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีไดจ้ากการรวมกิจการ -                 (5,381,711)       -                 -                   

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมลงทนุ 1,179,288 (17,800,004) (1,442,697) (14,509,623)

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ายดอกเบ้ีย (41,256)              (21,385)            (38)                     -                   

เงินสดจ่ายคืนส าหรับเงินเบิกเกินบญัชีจากสถาบนัการเงิน (3,190,677)         (54,520)            -                 -                   

เงินสดจ่ายคืนส าหรับเงินกูย้ืมจากสถาบนัการเงิน (1,344,338)         (46,640)            -                 -                   

เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินทดรองรับ

จากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั 550,000              -               -                 -                   

เงินสดจ่ายส าหรับเงินกูย้ืมระยะยาวและเงินทดรองรับ

จากบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั (14,639,213)        (2,728,751)       -                 -                   

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (1,585,531)         (4,005,241)       -                 (3,656,718)           

เงินปันผลจ่าย (26,253,434)        (19,739,829)     (26,253,434)       (19,739,829)         

เงินสดรับจากการเพ่ิมทนุ 35,522,300         12,612,295       35,522,300        12,612,294          

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ป) ในกิจกรรมจดัหำเงิน (10,982,149) (13,984,071) 9,268,828 (10,784,253)

ผลต่ำงจำกกำรแปลงคำ่งบกำรเงิน -                 (204,251)          -                 -                   

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 32,689,693 (1,144,887) 27,435,333 (1,027,870)

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2,524,465           8,272,436        2,474,194          8,028,537            

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 35,214,158 7,127,549 29,909,527 7,000,667

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล  จ ากัด (มหาชน)  และบริษัทย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
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