
หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5 200,029,356 199,764,066 172,068,254 174,119,654

เงินลงทุนชัว่คราว 6 201,042,864 77,798,235 201,042,864 77,796,305

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 18,634,283 49,378,612 7,697,976 20,320,261

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 และ 26.1 -              -             2,000,000 5,000,000

เงินให้กูย้มืระยะสั้น 9 15,194,150 -             15,194,150 -             

สินคา้คงเหลือ 1,324,053 913,056 262,738 140,576

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -              1,413,434 -               -             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 2,929,514 980,590 2,125,749 756,543

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 439,154,220 330,247,993 400,391,731 278,133,339

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 และ 26.1 -              -             66,600,000 164,319,567

อุปกรณ์ 13 5,094,439 5,979,530 3,541,235 3,437,864

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 18,216,627 49,379,673 6,943,529 4,228,590

ค่าความนิยม 11 และ 12 53,744,449 105,049,896 -               -             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 -              -             569,534 43,214

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 1,862,475 6,817,874 1,200,551 1,105,730

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 78,917,990 167,226,973 78,854,849 173,134,965

รวมสินทรัพย์ 518,072,210 497,474,966 479,246,580 451,268,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 30,031,344 42,162,509 19,768,899 22,089,864

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 18 87,511 147,736 -               -             

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,480,232 137,355 3,480,232 137,355

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,624,136 3,471,318 1,844,006 1,200,713

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 36,223,223 45,918,918 25,093,137 23,427,932

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 76,438 163,949 -               -             

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 936,405 1,896,741 -               -             

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 10,535,294 6,166,491 8,691,892 4,818,475

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,548,137 8,227,181 8,691,892 4,818,475

รวมหน้ีสิน 47,771,360 54,146,099 33,785,029 28,246,407

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

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

ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 21 323,397,514 323,397,514 323,397,514 323,397,514

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย  23 6,117,476 4,449,548 6,117,476 4,449,548

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 55,056,764 34,853,994 48,946,561 28,174,835

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 451,571,754 429,701,056 445,461,551 423,021,897

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 18,729,096        13,627,811      -               -             

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 470,300,850 443,328,867 445,461,551 423,021,897

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 518,072,210 497,474,966 479,246,580 451,268,304

0                        -                       

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

การด าเนนิงานต่อเน่ือง

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 27 และ 28 173,581,218 120,837,770 112,541,521 91,723,646

ตน้ทนุการขายและใหบ้ริการ 28 57,609,932 42,577,996 29,802,248 25,869,002
ก าไรขั้นตน้ 115,971,286 78,259,774 82,739,273 65,854,644

รายไดอ่ื้น 

เงินปันผลรับ 26.2 -                 -                 4,003,500 -                 

ดอกเบ้ียรับ 26.2 3,865,547 3,080,779 3,852,194 3,197,039

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 499 -                 861 -                 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                 -                 1,767 -                 

ก าไรจากการขายเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 12,552,399 -                 2,120,433 -                 

รายไดอ่ื้น 212,490 24,911 827,890 523,270

รวมรายไดอ่ื้น 16,630,935 3,105,690 10,806,645 3,720,309

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 132,602,221 81,365,464 93,545,918 69,574,953

ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 10,325,547 7,579,825 6,812,141 5,633,979

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 60,993,632 47,815,054 48,253,931 41,187,600

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 950 267,779 -                 265,684

ตน้ทนุทางการเงิน 11,965 10,183 52 -                 

รวมค่าใชจ่้าย 71,332,094 55,672,841 55,066,124 47,087,263

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ือง 61,270,127 25,692,623 38,479,794 22,487,690

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 4,687,220 1,236,009 5,121,236 1,466,133

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนนิงานต่อเน่ือง 56,582,907 24,456,614 33,358,558 21,021,557

การด าเนนิงานทีย่กเลกิ

ก าไร(ขาดทนุ)ส าหรับปีจากการด าเนินงาน

ท่ียกเลิกสุทธิจากภาษี 12 (15,077,720)       8,130,275          -                 -                 

ก าไรส าหรับปี 41,505,187 32,586,889 33,358,558 21,021,557

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กำรด ำเนนิงำนต่อเน่ือง

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทนุในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทนุ) จากการวดัมูลค่าใหม่ของ

ผลประโยชนพ์นกังาน (2,476,904)         811,409 (2,476,904)         -                 

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (2,476,904)         811,409             (2,476,904)         -                 

การด าเนนิงานทีย่กเลกิ

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                 525,586 -                 -                 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (2,476,904) 1,336,995 (2,476,904) -                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ก าไรเบด็เสร็จรวมจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 54,106,003 25,268,023 30,881,654 21,021,557

ก าไร (ขาดทนุ) เบด็เสร็จรวมจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (15,077,720) 8,655,861 -                 -                 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 39,028,283 33,923,884 30,881,654 21,021,557

ส่วนของก าไรทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 32,789,602 30,146,419 33,358,558 21,021,557

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

การด าเนินงานต่อเน่ือง 8,715,585 2,440,470 -                 -                 

41,505,187 32,586,889 33,358,558 21,021,557

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 30,312,698 31,085,824 30,881,654 21,021,557

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

การด าเนินงานต่อเน่ือง 8,715,585 2,838,060 -                 -                 

39,028,283 33,923,884 30,881,654 21,021,557

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 22 0.24                   0.22                   0.25                   0.16                   

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หมายเหตุ ส่วนได้เสีย รวม
ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่า รวม ทีไ่ม่มี ส่วนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจ ผู้ถือหุ้น
ทุนส ารอง บริษทัใหญ่ ควบคุม

ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 67,000,000       326,153,890      3,398,470        11,640,498           408,192,858         -                     408,192,858       
รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี
ส ารองตามกฎหมาย -                -                 1,051,078        (1,051,078)            -                         -                     -                       

ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทนุใหก้บัประชาชนคร้ังแรก 21 -                (2,756,376)         -               -                         (2,756,376)            -                     (2,756,376)          
เงินปันผลจ่าย 24 -                -                 -               (6,821,250)            (6,821,250)            -                     (6,821,250)          
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทนุในบริษทัยอ่ย -                -                 -               -                         -                         10,789,751        10,789,751         
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                -                 -               31,085,824           31,085,824           2,838,060          33,923,884         

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2560 67,000,000       323,397,514      4,449,548        34,853,994           429,701,056         13,627,811        443,328,867       

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 67,000,000       323,397,514      4,449,548        34,853,994           429,701,056         13,627,811        443,328,867       
รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างปี
ส ารองตามกฎหมาย -                -                 1,667,928        (1,667,928)            -                         -                     -                       

เงินปันผลจ่าย 24 -                -                 -               (8,442,000)            (8,442,000)            -                     (8,442,000)          
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                -                 -               -                         -                         (3,846,500)         (3,846,500)          
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทนุในบริษทัยอ่ย 4 -                -                 -               -                         -                         232,200             232,200              
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                -                 -               30,312,698           30,312,698           8,715,585          39,028,283         

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2561 67,000,000       323,397,514      6,117,476        55,056,764           451,571,754         18,729,096        470,300,850       

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่า รวมส่วนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามญั จดัสรรแล้ว ยงัไม่ได้จดัสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 67,000,000 326,153,890 3,398,470 15,025,606 411,577,966
การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี

ส ารองตามกฎหมาย -                  -              1,051,078          (1,051,078)          -                  

คา่ใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทนุใหก้บัประชาชนคร้ังแรก 21 -                  (2,756,376)        -              -                (2,756,376)            

เงินปันผลจ่าย 24 -                  -              -              (6,821,250)          (6,821,250)            

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                  -              -              21,021,557 21,021,557

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 67,000,000 323,397,514 4,449,548 28,174,835 423,021,897

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 67,000,000 323,397,514 4,449,548 28,174,835 423,021,897
การเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี

ส ารองตามกฎหมาย -                  -              1,667,928          (1,667,928)          -                  

เงินปันผลจ่าย 24 -                  -              -              (8,442,000)          (8,442,000)            

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                  -              -              30,881,654 30,881,654

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 67,000,000 323,397,514 6,117,476 48,946,561 445,461,551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงนิเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนนิงาน

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 46,192,407         25,692,623      38,479,794      22,487,690       

ปรับปรุงดว้ย

ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 11,763,870         14,138,539      1,631,122        1,555,081         

กลบัรำยกำรหน้ีสงสยัจะสูญ -                  (424,111)          -               (424,111)           

หน้ีสูญ 428,537              135,000           267,261           135,000            

(ก ำไร) ขำดทนุจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวร (499)                    (51,458)            (861)                 314                   

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 (12,552,399)        -               (2,120,433)       -                

ขำดทนุจำกกำรตดัจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                  14,438             -               14,438              

(ก ำไร) ขำดทนุจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (15,262)               (129,113)          1,988               20,901              

ค่ำใชจ่้ำยผลประโยชนพ์นกังำน 1,704,248 1,357,949 1,007,028        866,181

ดอกเบ้ียรับ (3,865,547)          (3,095,735)       (3,852,194)       (3,197,039)        

ดอกเบ้ียจ่ำย 11,965                10,183 52                    -                

เงินปันผลรับ -                  -               (4,003,500)       -                

43,667,320         37,648,315      31,410,257      21,458,455       

ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 10,053,615         1,244,136        2,076,562        6,823,925         

ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,100,852)          (429,318)          236,936           (36,659)             

รำยไดค้ำ้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,257,124           (7,265,554)       464,067           1,652,380         

สินคำ้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,487,338)          1,060,317        (122,162)          88,165              

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,132,885)          728,256           (1,369,206)       (409,734)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (554,169)             (450,238)          (94,821)            330,703            

เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,687,210)          1,320,406        (133,405)          (1,207,392)        

รำยไดรั้บล่วงหนำ้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 830,934              4,109,854        (16,101)            4,688,902         

ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำยลดลง (1,403,744)          (3,142,802)       (2,171,908)       (2,840,491)        

เงินมดัจ ำจำกลูกคำ้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 179,761              (171,619)          -               (191,035)           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 643,883              (605,227)          643,293           (16,197)             

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 46,266,439         34,046,526      30,923,512      30,341,022       

จ่ำยภำษีเงินได้ (1,915,194)          (1,461,814)       (1,915,194)       (1,364,919)        

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 44,351,245         32,584,712      29,008,318      28,976,103       

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจำกเงินปันผล -                  -               4,003,500        -                

เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 3,250,307           3,023,138        3,233,964        2,998,116         

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทนุชัว่ครำว (201,042,864)      (78,429,885)     (201,042,864)   (77,796,305)      

เงินสดรับจำกเงินลงทนุชัว่ครำว 77,796,305         100,756,215    77,796,305      100,000,000     

เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,707,289)          (9,150,121)       (4,458,571)       (3,964,744)        

เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยถ์ำวร 500                     850,570           10,000             570                   

เงินสดรับจำกกำรขำยเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย 12 112,431,256       -               114,420,000    -                

เงินสดจ่ำยส ำหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นและเงินทดรองจ่ำย

แก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                  -               (2,000,000)       (5,000,000)        

เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือเงินลงทนุในบริษทัยอ่ย (14,365,969)        (39,766,012)     (14,580,000)     (52,020,000)      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทนุ (31,637,754)        (22,716,095)     (22,617,666)     (35,782,363)      

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

จ่ำยดอกเบ้ีย (11,965)               -               (52)                   -                

เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำทำงกำรเงิน (147,736)             (103,302)          -               -                

เงินปันผลจ่ำย (8,442,000)          (6,821,250)       (8,442,000)       (6,821,250)        

เงินปันผลจ่ำย-ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (3,846,500)          -               -               -                

เงินสดจ่ำยส ำหรับค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำยหุ้นเพ่ิมทนุ -                  (2,756,376)       -               (2,756,376)        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (12,448,201)        (9,680,928)       (8,442,052)       (9,577,626)        

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 265,290              187,689           (2,051,400)       (16,383,886)      

เงินสดและรำยกำรเทียบเทำ่เงินสด ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 199,764,066       191,349,207    174,119,654    190,503,540     

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 200,029,356       191,536,896    172,068,254    174,119,654     

-                          0-                      

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี
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