
หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2560 2560

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5.1 210,034,259 199,764,066   189,390,676   174,119,654   

เงินลงทุนชัว่คราว 6 77,796,305     77,798,235     77,796,305     77,796,305     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 15,557,786 49,378,612     18,901,069     20,320,261     

เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 - - 5,100,000       5,000,000       

สินคา้คงเหลือ 1,659,326 913,056          295,038          140,576          

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั - 1,413,434       - -

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 1,089,722 980,590          559,710          756,543          

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 10 130,545,751 - 112,299,567   -

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 436,683,149 330,247,993   404,342,365 278,133,339

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

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

อุปกรณ์ 4,971,430 5,979,530       3,408,991 3,437,864       

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 17,425,880 49,379,673     6,187,591 4,228,590       

ค่าความนิยม 53,744,449 105,049,896   - -

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - - 159,813 43,214            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 12 2,062,141 6,817,874       1,400,217 1,105,730       

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 78,203,900 167,226,973 77,756,612 173,134,965

รวมสินทรัพย์ 514,887,049 497,474,966 482,098,977 451,268,304

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

ณ วันที่ ณ วันที่

2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

30 กันยายน

2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

30 กันยายน



ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2560 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 13 35,387,495         42,162,509 27,505,499      22,089,864

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน

ท่ีถึงก าหนดช าระภายในหน่ึงปี 87,872                147,736 - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,530,108           137,355 1,530,108        137,355

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 1,594,714           3,471,318 1,118,969        1,200,713

เงินมดัจ าจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11,442,000         - 11,442,000      -

หน้ีสินท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบั

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขาย 10 13,484,000         - - -

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 63,526,189         45,918,918     41,596,576      23,427,932     

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 97,268                163,949 - -

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 1,454,630           1,896,741 - -

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 7,315,270 6,166,491 5,573,748        4,818,475

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 8,867,168           8,227,181       5,573,748        4,818,475       

รวมหน้ีสิน 72,393,357         54,146,099     47,170,324      28,246,407     

30 กันยายน

2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่

30 กันยายน

2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

 หน่วย : บาท

ณ วันที่



หมายเหตุ

ณ วันที่ ณ วันที่

31 ธันวาคม 31 ธันวาคม

2560 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น 

ทุนจดทะเบียน  

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

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

  หุ้นสามญั 134,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท

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

ส่วนเกินกว่ามูลค่าหุ้นสามญั 14 323,397,514       323,397,514   323,397,514    323,397,514   

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย  4,449,548 4,449,548 4,449,548 4,449,548

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 32,325,769         34,853,994 40,081,591      28,174,835

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 427,172,831       429,701,056   434,928,653    423,021,897   

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 15,320,861         13,627,811     - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 442,493,692       443,328,867   434,928,653    423,021,897   

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 514,887,049       497,474,966   482,098,977    451,268,304   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที่ 30 กนัยายน 2561

 หน่วย : บาท

2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

2561

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ

ณ วันที่ ณ วันที่

30 กันยายน 30 กันยายน



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

การด าเนินงานต่อเน่ือง

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 18 และ 22 45,329,395 33,044,631 29,704,137 21,921,354

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 19 และ 22 13,975,504 10,894,895 7,454,955 5,724,056
ก าไรขั้นตน้ 31,353,891       22,149,736       22,249,182       16,197,298       

รายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับ 17 และ 22 861,407            589,921            859,328            620,173

รายไดอ่ื้น ๆ 17 และ 22 14,452              1,538                171,952            125,528

รวมรายไดอ่ื้น 875,859            591,459            1,031,280         745,701            

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 32,229,750       22,741,195       23,280,462       16,942,999       

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 3,950,364         3,565,768         2,864,701         2,361,710         

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 14,319,822       12,955,981       11,028,904       9,835,764         

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 22 44,938              38,876              39,482              38,798              

ตน้ทุนทางการเงิน 2,624                5,078                - -

รวมค่าใชจ่้าย 18,317,748       16,565,703       13,933,087       12,236,272       

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ือง 13,912,002       6,175,492         9,347,375         4,706,727         

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 1,295,175         101,187            1,403,679         222,806            

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 12,616,827       6,074,305         7,943,696         4,483,921         

การด าเนินงานที่ยกเลิก

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดจากการด าเนินงาน

ท่ียกเลิกสุทธิจากภาษี 10 และ 22 (14,355,568)      4,082,871 - -

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวด (1,738,741) 10,157,176 7,943,696 4,483,921

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน - - - -

ก ำไร(ขำดทุน)เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (1,738,741) 10,157,176 7,943,696 4,483,921

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

ส่วนของก าไร(ขาดทุน)ที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (4,127,186)        9,062,824         7,943,696         4,483,921         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

การด าเนินงานต่อเน่ือง 2,388,445         1,094,352         - -

(1,738,741)        10,157,176       7,943,696         4,483,921         

ส่วนของก าไร(ขาดทุน)เบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ (4,127,186)        9,062,824         7,943,696         4,483,921         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

การด าเนินงานต่อเน่ือง 2,388,445         1,094,352         - -

(1,738,741)        10,157,176       7,943,696         4,483,921         

ก าไร (ขาดทุน) ที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั

ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 15 (0.03)                 0.07                  0.06                  0.03                  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน  (ต่อ)

ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

การด าเนินงานต่อเน่ือง

รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 18 และ 22 116,927,326 74,108,673 78,140,321 60,487,303

ตน้ทุนการขายและให้บริการ 19 และ 22 39,759,532 25,387,463 21,689,787 19,100,773
ก าไรขั้นตน้ 77,167,794 48,721,210 56,450,534 41,386,530

รายไดอ่ื้น 

ดอกเบ้ียรับ 17 และ 22 2,399,546 2,584,613 2,386,968 2,676,400

เงินปันผลรับ 11 และ 17 - - 4,003,500 -

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 22 499                   - 861 -            

รายไดอ่ื้น ๆ 17 และ 22 172,954            23,942              644,854 397,932

รวมรายไดอ่ื้น 2,572,999 2,608,555 7,036,183 3,074,332         

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 79,740,793 51,329,765 63,486,717 44,460,862

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 22 8,202,409         5,834,091         5,622,542         4,594,613

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 22 42,376,855       32,496,763       34,340,549       29,107,465

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 22 16,410              219,054            12,710              219,165

ตน้ทุนทางการเงิน 9,626                5,753                -                -                

รวมค่าใชจ่้าย 50,605,300       38,555,661       39,975,801       33,921,243       

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ือง 29,135,493 12,774,104 23,510,916 10,539,619

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ 22 2,836,648         517,372            3,162,160         638,991            

ก าไรส าหรับงวดจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 26,298,845 12,256,732 20,348,756 9,900,628

การด าเนินงานที่ยกเลิก

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับงวดจากการด าเนินงาน

ท่ียกเลิกสุทธิจากภาษี 10 และ 22 (15,077,720)      5,971,556         -            -            

ก าไรส าหรับงวด 11,221,125 18,228,288 20,348,756 9,900,628

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน -            -            -            -            

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด 11,221,125 18,228,288 20,348,756 9,900,628

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

ส่วนของก าไรที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 5,913,775         16,605,860       20,348,756       9,900,628         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

การด าเนินงานต่อเน่ือง 5,307,350         1,622,428         -            -            

11,221,125 18,228,288 20,348,756 9,900,628

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมที่เป็นของ

ผูถื้อหุ้นของบริษทัใหญ่ 5,913,775         16,605,860       20,348,756       9,900,628         

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

การด าเนินงานต่อเน่ือง 5,307,350         1,622,428         -            -            

11,221,125 18,228,288 20,348,756 9,900,628

ก าไรที่เป็นส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญของบริษทั

ต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท) 15 0.04                  0.12                  0.15                  0.07                  

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)



หมายเหตุ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า รวม ที่ไม่มี

และช าระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุม

ทุนส ารอง บริษทัใหญ่

ตามกฎหมาย

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

ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุน 14 - (2,756,376)     - - (2,756,376)           - (2,756,376)     

จ่ายเงินปันผล 16 - - - (6,821,250)      (6,821,250)           - (6,821,250)     

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - 10,789,751      10,789,751     

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 16,605,860      16,605,860          1,622,428        18,228,288     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 67,000,000   323,397,514  3,398,470      21,425,108      415,221,092        12,412,179      427,633,271   

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

ก าไรสะสม

รวม

หน่วย : บาท

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ ส่วนได้เสีย

ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า รวม ที่ไม่มี

และช าระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจควบคุม

ทุนส ารอง บริษทัใหญ่

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 67,000,000   323,397,514  4,449,548      34,853,994      429,701,056        13,627,811      443,328,867   

รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด

จ่ายเงินปันผล 16 - - - (8,442,000)      (8,442,000)           - (8,442,000)     

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - (3,846,500)      (3,846,500)     

การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 - - - - - 232,200           232,200          

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 5,913,775        5,913,775            5,307,350        11,221,125     

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 67,000,000   323,397,514  4,449,548      32,325,769      427,172,831        15,320,861      442,493,692   

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

รวม

ก าไรสะสม ส่วนของผู้ถือหุ้น

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนที่ออก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยังไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารองตามกฎหมาย

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

รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด

ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุน 14 - (2,756,376)               - - (2,756,376)               

จ่ายเงินปันผล 16 - - - (6,821,250)               (6,821,250)               

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 9,900,628                9,900,628

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2560 67,000,000 323,397,514            3,398,470 18,104,984 411,900,968

ยอดคงเหลือตน้ปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2561 67,000,000 323,397,514 4,449,548 28,174,835 423,021,897            

รายการเปล่ียนแปลงในระหว่างงวด

จ่ายเงินปันผล 16 - - - (8,442,000)               (8,442,000)               

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - 20,348,756              20,348,756              

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  2561 67,000,000 323,397,514 4,449,548 40,081,591 434,928,653

ดูหมายเหตุประกอบงบการเงินแบบยอ่

ก าไรสะสม

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561

“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”



2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก ำไรก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได้ 14,057,773      18,749,706     23,510,916      10,539,619     

ปรับปรุงดว้ย

ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย 10,541,581      10,214,331     1,227,806        1,142,449       

หน้ีสงสยัจะสูญ 3,104,500        475,889          - 475,889          

หน้ีสูญ 224,315           - 224,315           -

ก าไรจากการขายสินทรัพยถ์าวร (499)                 (51,773)          (861)                 -

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (11,154)            (47,815)          9,091               31,472            

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,350,613        910,848          755,273           649,633          

ดอกเบ้ียรับ (2,399,546)       (2,593,411)     (2,386,968)       (2,676,400)     

ดอกเบ้ียจ่าย 9,626               5,753              - -

เงินปันผลรับ - - (4,003,500)       -

26,877,209      27,663,528     19,336,072      10,162,662     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง 9,684,157        715,363          745,719           4,869,529       

ค่าใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,312,290)       (585,544)        16,179             (381,069)        

เงินทดรองจ่ายแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมข้ึน - - (220,000)          -

รายไดค้า้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,867,297        (10,388,557)   1,115,990        2,731,890       

สินคา้คงเหลือเพ่ิมข้ึน (4,822,611)       (767,388)        (154,462)          (46,593)          

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (293,093)          (99,263)          196,833           (249,038)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (753,834)          (1,271,365)     (294,487)          (772,905)        

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืนลดลง (2,051,761)       (1,268,473)     (260,328)          (588,709)        

รายไดรั้บล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน 6,574,211        10,494,547     5,995,021        11,308,929     

ค่าใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (1,405,918)       (69,235)          (319,058)          (5,396,697)     

เงินมดัจ าจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน 159,809           - - -

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน เพ่ิมข้ึน (ลดลง) (385,539)          39,093            (81,744)            1,222,152       

เงินสดรับจำกกำรด ำเนินงำน 35,137,637      24,462,706     26,075,735      22,860,151     

จ่ำยภำษีเงินได้ (1,886,006)       (1,148,727)     (1,886,006)       (1,144,679)     

เงินสดสุทธิไดม้ำจำกกิจกรรมด ำเนินงำน 33,251,631      23,313,979     24,189,729      21,715,472     

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล - - 4,003,500        -

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

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว - 100,756,215   - 100,000,000   

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 1,926,692        2,024,176       1,914,866        2,015,276       

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 5.2 (7,571,246)       (5,864,063)     (3,167,073)       (2,818,453)     

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 500                  850,000          10,000             -

เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั - - (100,000)          (5,000,000)     

เงินสดรับจากเงินมดัจ าจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11,442,000      - 11,442,000      -

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

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (8,568,023)       (20,429,569)   (476,707)          (35,619,482)   

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (136,171)          (51,651)          - -

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

เงินปันผลจ่าย - ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,846,500)       - - -

เงินสดจ่ายส าหรับค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบั

การจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุน - (2,756,377)     - (2,756,377)     

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (12,424,671)     (9,629,278)     (8,442,000)       (9,577,627)     

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 12,258,937      (6,744,868)     15,271,022      (23,481,637)   

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

ผลกระทบจำกสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนท่ีถือไวเ้พ่ือขำย 10 (1,988,744)       - - -

เงินสดและรายการเทยีบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 30 กนัยายน 210,034,259    184,604,339   189,390,676    167,021,903   

ดูหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแบบยอ่

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล  จ ากดั (มหาชน)  และบริษทัย่อย 

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

ส าหรับงวดเก้าเดือนส้ินสุดวันที่ 30 กนัยายน 2561

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”
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