
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 236,991,406     311,254,934     235,899,388     278,577,545     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 4,894,071         12,790,323       5,899,452         5,343,715         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 - - 1,500,000         1,500,000         

สินคา้คงเหลือ 7,092,093         6,038,102         316,461            760,769            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 103,853,034     12,138,813       103,853,034     -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 1,831,815         2,731,965         1,769,272         561,321            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 354,662,419     344,954,137     349,237,607     286,743,350     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั - 200,000            - -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 2,499,824         - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 59,999,700       162,219,400     

อุปกรณ ์ 48,190,039       59,317,828       123,506            160,893            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 8 - 14,856,316       - 6,242,635         

ค่าความนิยม - 46,362,304       - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 8,299,786         15,149,441       7,294,870         7,821,042         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 9 2,246,036         4,562,561         1,892,141         636,727            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 548,371            1,214,117         291,932            451,650            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 59,284,232       144,162,391     69,602,149       177,532,347     

รวมสินทรัพย์ 413,946,651     489,116,528     418,839,756     464,275,697     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                             หมายเหตุ

หน่วย : บาท
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 30 ณ วนัที 31 ณ วนัที 30 ณ วนัที 31

มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564 มิถุนายน 2565 ธนัวาคม 2564

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 10 31,183,446       32,844,294       28,251,252       33,339,460       

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 11 - 1,536,599         - 556,703            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย - 822,389            - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,023,727         2,747,792         892,263            1,139,613         

รวมหนีสินหมุนเวียน 32,207,173       37,951,074       29,143,515       35,035,776       

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า 11 - 13,729,512       - 5,893,417         

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 12 1,585,102         17,235,650       1,585,102         3,505,110         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 575,902            - 320,897            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 1,585,102         31,541,064       1,585,102         9,719,424         

รวมหนีสิน 33,792,275       69,492,138       30,728,617       44,755,200       

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ทุนเรือนหุน้

ทุนจดทะเบียน 

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

ทุนทีออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มูลค่าแลว้

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

   ส่วนเกินมูลค่าหุน้สามญั 14 323,397,514     323,397,514     323,397,514     323,397,514     

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 6,467,955         6,467,955         6,467,955         6,467,955         

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (17,039,481)     12,349              (8,754,330)       22,655,028       

   องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 303,565            303,565            - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 380,129,553     397,181,383     388,111,139     419,520,497     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 24,823              22,443,007       - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 380,154,376     419,624,390     388,111,139     419,520,497     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 413,946,651     489,116,528     418,839,756     464,275,697     

                                                             หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

การดาํเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 18 18,081,441       8,457,690         11,552,809       8,220,166         

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 4 17,432,185       6,798,021         10,614,160       6,567,793         

กาํไรขนัตน้ 18 649,256            1,659,669         938,649            1,652,373         

รายไดอื้น 

ดอกเบียรับ 4 332,509            471,776            341,613            481,141            

กาํไรจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 7 11,578,654       - - -

อืน ๆ 5,665                164,625            1,748,707         344,598            

รวมรายไดอื้น 11,916,828       636,401            2,090,320         825,739            

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 12,566,084       2,296,070         3,028,969         2,478,112         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 3,750                112,591            3,750                119,195            

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,561,249         8,752,806         4,517,772         8,732,396         

โอนกลบัผลขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุน - - (39,319,700)     -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 32,121,736       -

รวมค่าใชจ่้าย 4,564,999         8,865,397         (2,676,442)       8,851,591         

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 8,001,085         (6,569,327)       5,705,411         (6,373,479)       

ตน้ทุนทางการเงิน - (43,661)            - (43,661)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง 8,001,085         (6,612,988)       5,705,411         (6,417,140)       

รายไดภ้าษีเงินได้ 13 527,476            5,678                521,653            2,093                

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 8,528,561         (6,607,310)       6,227,064         (6,415,047)       

การดาํเนินงานทยีกเลกิ

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิ

จากภาษีเงินได้ (2,105,190)       1,496,864         - -

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก (2,105,190)       1,496,864         - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน - - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด 6,423,371         (5,110,446)       6,227,064         (6,415,047)       

หมายเหตุ
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สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 4,052,496         (5,584,959)       6,227,064         (6,415,047)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,370,875         474,513            -  - 

6,423,371         (5,110,446)       6,227,064         (6,415,047)       

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 4,052,496         (5,584,959)       6,227,064         (6,415,047)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,370,875         474,513            - -

6,423,371         (5,110,446)       6,227,064         (6,415,047)       

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 15

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.064                (0.032)              0.046                (0.048)              

ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (0.033)              (0.010)              - -

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 134,000,000     134,000,000     134,000,000     134,000,000     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

การดาํเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 18 39,092,432      18,960,645      23,333,722      18,376,496      

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 4 27,109,248      13,682,693      21,499,313      13,207,594      

กาํไรขนัตน้ 18 11,983,184      5,277,952        1,834,409        5,168,902        

รายไดอื้น 

เงินปันผลรับ 4 - - 13,005,000      5,610,000        

ดอกเบียรับ 4 647,559           966,255           666,038           984,994           

กาํไรจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย 7 11,578,654      - - -

อนื ๆ 46,402             188,589           4,011,726        548,736           

รวมรายไดอื้น 12,272,615      1,154,844        17,682,764      7,143,730        

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 24,255,799      6,432,796        19,517,173      12,312,632      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 8,000               112,591           8,000               323,591           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 8,861,438        16,070,781      8,279,334        16,018,811      

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 32,121,736      -

รวมค่าใชจ่้าย 8,869,438        16,183,372      40,409,070      16,342,402      

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 15,386,361      (9,750,576)       (20,891,897)     (4,029,770)       

ตน้ทุนทางการเงิน (41,158)            (88,022)            (41,158)            (88,022)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง 15,345,203      (9,838,598)       (20,933,055)     (4,117,792)       

รายไดภ้าษีเงินได้ 13 1,264,583        14,919             1,255,414        7,748               

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง 16,609,786      (9,823,679)       (19,677,641)     (4,110,044)       

การดาํเนินงานทยีกเลกิ

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิ

จากภาษีเงินได้ (17,668,884)     1,557,418        - -

กาํไร (ขาดทุน) สาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก (17,668,884)     1,557,418        - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทจีะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ - (472,045)          - (90,246)            

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - (472,045)          - (90,246)            

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (1,059,098)       (8,738,306)       (19,677,641)     (4,200,290)       

หมายเหตุ

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (5,320,113)       (10,961,134)     (19,677,641)     (4,110,044)       

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,261,015        2,694,873        - -

(1,059,098)       (8,266,261)       (19,677,641)     (4,110,044)       

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทเีป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (5,320,113)       (11,246,098)     (19,677,641)     (4,200,290)       

ส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,261,015        2,507,792        - -

(1,059,098)       (8,738,306)       (19,677,641)     (4,200,290)       

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 15

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง 0.124               (0.073)              (0.147)              (0.031)              

ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (0.164)              (0.009)              - -

จาํนวนหุน้สามญัถวัเฉลียถ่วงนาํหนกั (หุน้) 134,000,000    134,000,000    134,000,000    134,000,000    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



องคป์ระกอบอนื

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ จากการเปลียนแปลง รวมส่วน ส่วนไดเ้สียทีไม่มี

ทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ สัดส่วนของเงินลงทุน ของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ของผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2565 67,000,000    323,397,514     6,467,955           12,349             303,565                  397,181,383    22,443,007     419,624,390    

เงินปันผลส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - (12,495,000)    (12,495,000)     

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (5,320,113)      - (5,320,113)       4,261,015       (1,059,098)       

ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมลดลงจากการจาํหน่ายบริษทัยอ่ย - - - - - - (14,184,199)    (14,184,199)     

จ่ายเงินปันผล 16 - - - (11,731,717)    - (11,731,717)     - (11,731,717)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 67,000,000    323,397,514     6,467,955           (17,039,481)    303,565                  380,129,553    24,823            380,154,376    

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 67,000,000    323,397,514     6,467,955           22,756,147      303,565                  419,925,181    23,821,970     443,747,151    

เงินปันผลส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - (5,390,000)      (5,390,000)       

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (11,246,098)    - (11,246,098)     2,507,792       (8,738,306)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2564 67,000,000    323,397,514     6,467,955           11,510,049      303,565                  408,679,083    20,939,762     429,618,845    

หมายเหตุ

      “สอบทานแล้ว”

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

- 9 -

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

                                                                                                                                                            

ทุนเรือนหุ้น

ทีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวมส่วน

ชาํระแลว้ มูลค่าหุน้สามญั สาํรองตามกฎหมาย    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2565 67,000,000           323,397,514         6,467,955               22,655,028             419,520,497         

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (19,677,641)            (19,677,641)          

จ่ายเงินปันผล 16 - - - (11,731,717)            (11,731,717)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 มิถุนายน 2565 67,000,000           323,397,514         6,467,955               (8,754,330)              388,111,139         

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2564 67,000,000           323,397,514         6,467,955               28,522,770             425,388,239         

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (4,200,290)              (4,200,290)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที  30 มิถุนายน 2564 67,000,000           323,397,514         6,467,955               24,322,480             421,187,949         

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวนัที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ (2,036,350)       (6,927,764)       (20,933,055)     (4,117,792)       

รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) (57,856)            2,394,464        (67,841)            2,337,092        

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 13,632,937      5,521,250        916,365           1,665,928        

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (58,182)            -             (41)                   -             

ขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจากอตัราแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ 9,191               2,320               9,191               2,320               

กาํไรจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอืน -             (14,875)            -             -             

กาํไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า (581,025)          -             (581,025)          -             

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า -             5,219               -             5,219               

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 975,570           1,185,119        150,905           800,937           

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยดิ์จิทลั 10,327,551      -             180,943           -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยม 13,219,217      -             -             -             

กาํไรจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (11,578,654)     -             -             -             

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -             -             32,121,736      -             

ดอกเบียรับ (695,750)          (992,582)         (666,038)          (984,994)          

ดอกเบียจ่าย 139,595           202,862           41,158             88,022             

เงินปันผลรับ -             -             (13,005,000)     (5,610,000)       

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 23,296,244      1,376,013        (1,832,702)       (5,813,268)       

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (1,195,466)       1,432,253        (185,726)          (170,621)          

สินคา้คงเหลือ (13,438,330)     423,857           263,365           (138,203)          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (379,625)          (80,781)           (1,207,951)       23,452             

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (268,718)          255,656           159,718           (21,380)            

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 9,416,367        (6,999,166)      2,100,685        (2,701,570)       

หนีสินหมุนเวยีนอืน 121,271           (151,394)         (247,350)          (218,891)          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 17,551,743      (3,743,562)      (949,961)          (9,040,481)       

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (2,070,913)       - (2,070,913)       -

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,550,927)       (2,982,390)      - (155,383)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 13,929,903      (6,725,952)      (3,020,874)       (9,195,864)       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล - - 13,005,000      5,610,000        

เงินสดรับจากดอกเบีย 354,947           972,928           363,868           983,572           

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนัลดลง -             200,000           - -

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยท์างการเงินอืน (103,853,034)   (104,574,134)   (103,853,034)   (103,477,644)   

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอืน 12,138,813      103,107,094    - 103,107,094    

เงินสดรับจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 29,154,322      - 62,899,880      -

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (1,162,957)       (2,222,890)       (175,135)          (336,805)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 119,462           14,036             7,795               14,036             

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (63,248,447)     (2,502,966)       (27,751,626)     5,900,253        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (578,672)          (883,502)          (132,782)          (317,911)          

เงินสดจ่ายชาํระดอกเบีย (139,595)          - (41,158)            -

เงินปันผลจ่าย (11,731,717)     - (11,731,717)     -

เงินสดจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สีย

ทีไม่มีอาํนาจควบคุม (12,495,000)     (5,390,000)       - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (24,944,984)     (6,273,502)       (11,905,657)     (317,911)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ (74,263,528)     (15,502,420)     (42,678,157)     (3,613,522)       

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 311,254,934    258,459,078    278,577,545    215,555,360    

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 236,991,406    242,956,658    235,899,388    211,941,838    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดหกเดือนสินสุดวันที 30 มิถุนายน 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี


