
“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

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

กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564 กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด 5 236,230,753     311,254,934     235,299,622     278,577,545     

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 6 6,920,809         12,790,323       7,591,028         5,343,715         

เงินใหกู้ย้ืมระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั 4 - - - 1,500,000         

สินคา้คงเหลือ 13,698,017       6,038,102         220,602            760,769            

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

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 2,879,686         2,731,965         2,808,807         561,321            

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 363,582,299     344,954,137     349,773,093     286,743,350     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนั - 200,000            - -

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอืน - 2,499,824         - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 21,999,700       162,219,400     

อุปกรณ ์ 8 21,220,181       59,317,828       90,421              160,893            

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 9 - 14,856,316       - 6,242,635         

ค่าความนิยม - 46,362,304       - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 6,133,912         15,149,441       4,948,418         7,821,042         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 10 1,769,772         4,562,561         1,717,189         636,727            

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

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 29,672,236       144,162,391     29,047,660       177,532,347     

รวมสินทรัพย์ 393,254,535     489,116,528     378,820,753     464,275,697     

หน่วย : บาท
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัที 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                             หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

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

กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564 กนัยายน 2565 ธนัวาคม 2564

หนสิีนหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 11 42,026,246       32,844,294       33,063,032       33,339,460       

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระภายในหนึงปี 12 - 1,536,599         - 556,703            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 1,440                822,389            - -

หนีสินหมุนเวียนอืน 1,111,725         2,747,792         971,834            1,139,613         

รวมหนีสินหมุนเวียน 43,139,411       37,951,074       34,034,866       35,035,776       

หนสิีนไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า 12 - 13,729,512       - 5,893,417         

ประมาณการหนีสินผลประโยชนพ์นกังาน 13 103,377            17,235,650       103,377            3,505,110         

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวียนอืน - 575,902            - 320,897            

รวมหนีสินไม่หมุนเวียน 103,377            31,541,064       103,377            9,719,424         

รวมหนีสิน 43,242,788       69,492,138       34,138,243       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 15 323,397,514     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 (47,028,048)     12,349              (52,182,959)     22,655,028       

   องคป์ระกอบอืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 303,565            303,565            - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 350,140,986     397,181,383     344,682,510     419,520,497     

ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (129,239)          22,443,007       - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 350,011,747     419,624,390     344,682,510     419,520,497     

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 393,254,535     489,116,528     378,820,753     464,275,697     

                                                             หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัที 30 กันยายน 2565

หนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

การดาํเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 19 22,918,640       9,916,860         18,290,943       9,620,859         

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 4 21,399,292       1,121,528         16,916,374       8,529,382         

กาํไรขนัตน้ 19 1,519,348         8,795,332         1,374,569         1,091,477         

รายไดอื้น 

ดอกเบียรับ 4 367,207            449,797            376,582            459,171            

อืน ๆ 166,594            824,387            226,593            3,786,754         

รวมรายไดอื้น 533,801            1,274,184         603,175            4,245,925         

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 2,053,149         10,069,516       1,977,744         5,337,402         

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 9,150                207,620            9,150                25,328              

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 4,452,445         8,072,829         3,708,626         8,255,052         

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสนั

แก่บริษทัยอ่ย - - 1,500,000         -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 7 - - 38,000,000       -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 8 22,000,000       - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 1,709,708         - 2,013,645         -

รวมค่าใชจ่้าย 28,171,303       8,280,449         45,231,421       8,280,380         

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน (26,118,154)     1,789,067         (43,253,677)     (2,942,978)       

ตน้ทุนทางการเงิน - (42,852)            - (42,852)            

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนรายไดภ้าษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง (26,118,154)     1,746,215         (43,253,677)     (2,985,830)       

รายไดภ้าษีเงินได้ 14 (476,264)          (1,251)              (174,952)          (7,372)              

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดาํเนินงานต่อเนือง (26,594,418)     1,744,964         (43,428,629)     (2,993,202)       

การดาํเนินงานทยีกเลกิ

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้ - (7,506,222)       - -

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก - (7,506,222)       - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - -

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (26,594,418)     (5,761,258)       (43,428,629)     (2,993,202)       

หมายเหตุ
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สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (26,440,356)     (6,064,913)       (43,428,629)     (2,993,202)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (154,062)          303,655            - -

(26,594,418)     (5,761,258)       (43,428,629)     (2,993,202)       

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (26,440,356)     (6,064,913)       (43,428,629)     (2,993,202)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย (154,062)          303,655            - -

(26,594,418)     (5,761,258)       (43,428,629)     (2,993,202)       

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 16

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานต่อเนือง (0.197)              0.012                (0.324)              (0.022)              

ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก - (0.057)              - -

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 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

การดําเนินงานต่อเนือง

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 19 62,011,072      28,877,505      41,624,665      27,997,355      

ตน้ทุนขายและใหบ้ริการ 4 48,508,540      14,804,221      38,636,048      21,736,976      

กาํไรขนัตน้ 19 13,502,532      14,073,284      2,988,617        6,260,379        

รายไดอื้น 

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

ดอกเบียรบั 4 1,014,766        1,416,052        1,042,620        1,444,165        

กาํไรจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัย่อย 7 8,030,443        - - -

อืน ๆ 212,996           1,012,976        4,238,319        4,335,490        

รวมรายไดอื้น 9,258,205        2,429,028        18,285,939      11,389,655      

กาํไรก่อนค่าใชจ่้าย 22,760,737      16,502,312      21,274,556      17,650,034      

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 17,150             320,211           17,150             348,919           

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 13,313,883      24,143,610      11,767,599      24,273,863      

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดว่าจะเกิดขึนจากเงินใหกู้ย้ืมระยะสนั

แก่บริษทัย่อย - - 1,500,000        -

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัย่อย 7 - - 32,121,736      -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 7 - - 38,000,000      -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 8 22,000,000      - - -

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 1,709,708        - 2,013,645        -

รวมค่าใชจ่้าย 37,040,741      24,463,821      85,420,130      24,622,782      

ขาดทุนจากการดาํเนินงาน (14,280,004)     (7,961,509)       (64,145,574)     (6,972,748)       

ตน้ทุนทางการเงิน (41,158)            (130,874)          (41,158)            (130,874)          

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินไดจ้ากการดาํเนินงานต่อเนือง (14,321,162)     (8,092,383)       (64,186,732)     (7,103,622)       

รายไดภ้าษีเงินได้ 14 788,319           13,668             1,080,462        376                  

ขาดทุนสําหรับงวดจากการดําเนินงานต่อเนือง (13,532,843)     (8,078,715)       (63,106,270)     (7,103,246)       

การดําเนินงานทียกเลกิ

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได้ (17,668,884)     (5,948,804)       - -

ขาดทุนสาํหรับงวดจากการดาํเนินงานทียกเลิก (17,668,884)     (5,948,804)       - -

กาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอืน

รายการทีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นกาํไรหรือขาดทุน

ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษเีงินได้ - (472,045)          - (90,247)            

ขาดทุนเบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - (472,045)          - (90,247)            

ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (31,201,727)     (14,499,564)     (63,106,270)     (7,193,493)       

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

 “สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

การแบ่งปันส่วนกําไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (35,308,680)     (17,026,047)     (63,106,270)     (7,103,246)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 4,106,953        2,998,528        - -

(31,201,727)     (14,027,519)     (63,106,270)     (7,103,246)       

การแบ่งปันส่วนกําไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (35,308,680)     (17,311,011)     (63,106,270)     (7,103,246)       

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไมม่ีอาํนาจควบคุมของบริษทัย่อย 4,106,953        2,811,447        - -

(31,201,727)     (14,499,564)     (63,106,270)     (7,103,246)       

ขาดทุนต่อหุ้นขันพืนฐาน 16

ขาดทุนจากการดาํเนินงานต่อเนือง (0.100)              (0.061)              (0.471)              (0.053)              

ขาดทุนจากการดาํเนินงานทียกเลิก (0.164)              (0.066)              - -

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)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 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 - - - (35,308,680)    - (35,308,680)     4,106,953           (31,201,727)     

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

จ่ายเงินปันผล 17 - - - (11,731,717)    - (11,731,717)     - (11,731,717)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 67,000,000    323,397,514     6,467,955           (47,028,048)    303,565                  350,140,986    (129,239)             350,011,747    

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 - - - (17,311,011)    - (17,311,011)     2,811,447           (14,499,564)     

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 67,000,000    323,397,514     6,467,955           5,445,136        303,565                  402,614,170    21,243,417         423,857,587    

หมายเหตุ

      “สอบทานแล้ว”

“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม 

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กันยายน 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 - - - (63,106,270)            (63,106,270)          

จ่ายเงินปันผล 17 - - - (11,731,717)            (11,731,717)          

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2565 67,000,000           323,397,514         6,467,955               (52,182,959)            344,682,510         

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

ขาดทุนเบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (7,193,493)              (7,193,493)            

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 30 กนัยายน 2564 67,000,000           323,397,514         6,467,955               21,329,277             418,194,746         

กาํไร (ขาดทุน) สะสม 

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวนัที 30 กันยายน 2565

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน

ขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินได้ (31,702,714)       (12,631,048)      (64,186,732)       (7,103,622)        

รายการปรับปรุงกระทบขาดทุนก่อนรายไดภ้าษีเงินไดเ้ป็นเงินสดรับ (จ่าย) 

จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ผลขาดทุนดา้นเครดิตทีคาดวา่จะเกิดขึน (กลบัรายการ) 571,486             3,105,293         960,879             2,976,535         

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 19,052,697        8,677,557         1,275,992          2,487,869         

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (58,168)              (21,507)             (27)                    (21,064)            

(กาํไร) ขาดทุนทียงัไม่เกิดขนึจากอตัราแลกเปลียน (21,048)              7,323                (21,048)             7,323                

ขาดทุนจากการวดัมูลค่าสินทรัพยท์างการเงินอืน -               13,615              -              -             

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

ขาดทุนจากการเปลียนแปลงสัญญาเช่า -               5,219                -              5,219                

ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,051,022          1,687,296         226,357             873,864            

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยดิ์จิทลั (กลบัรายการ) 8,034,742          (1,270,767)        150,792             (1,270,767)        

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าของอุปกรณ์ 22,000,000        -              -              -             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 1,709,708          -              2,013,645          -             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าความนิยม 13,219,217        -              -              -             

กาํไรจากการสูญเสียอาํนาจควบคุมในบริษทัยอ่ย (8,030,443)         -              -              -             

ขาดทุนจากการดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -               -              38,000,000        -             

ขาดทุนจากการจาํหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย -               -              32,121,736        -             

ดอกเบียรับ (1,062,957)         (1,462,012)        (1,042,620)        (1,444,165)        

ดอกเบียจ่าย 139,595             301,405            41,158               130,874            

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

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลง

ในสินทรัพยแ์ละหนีสินดาํเนินงาน 24,322,112        (1,587,626)        (4,045,893)        (8,967,934)        

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน (เพมิขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวยีนอืน (7,766,597)         4,785,063         (1,338,438)        (292,762)          

สินคา้คงเหลือ (17,751,445)       651,762            389,375             (440,348)          

สินทรัพยห์มุนเวยีนอืน (1,427,496)         (1,490,074)        (2,247,486)        (94,857)            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอืน (268,718)            264,523            159,718             (12,512)            

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพมิขึน (ลดลง) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวยีนอืน 20,723,828        (5,171,884)        6,942,704          919,292            

หนีสินหมุนเวยีนอืน 209,269             (400,485)           (167,779)           (280,213)          

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2565 2564 2565 2564

เงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน 18,040,953        (2,948,721)        (307,799)           (9,169,334)        

เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนกังาน (3,628,090)         (493,978)           (3,628,090)        -             

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (1,549,487)         (3,274,809)        -              (236,380)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 12,863,376        (6,717,508)        (3,935,889)        (9,405,714)        

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน

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

เงินสดรับจากดอกเบีย 654,570             1,589,020         672,867             1,608,922         

เงินฝากธนาคารทีติดภาระคาํประกนัลดลง -               200,000            - -

เงินสดรับจากเงินให้กูย้มืระยะสันแก่บริษทัอืน -               2,138,830         - 2,138,830         

เงินสดจ่ายเพอืซือสินทรัพยท์างการเงินอืน (207,706,066)     (118,071,889)    (207,706,066)     (103,477,644)    

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินอืน 115,991,846       123,153,152     103,853,032      111,107,094     

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

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (1,162,957)         (3,259,544)        (175,135)           (426,438)          

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 125,712             806,098            14,045               794,040            

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (62,942,573)       6,555,667         (27,436,377)       17,354,804       

กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (578,672)            (1,039,283)        (132,782)           (360,977)          

เงินสดจ่ายชาํระดอกเบีย (139,595)            (301,404)           (41,158)             (130,874)          

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

เงินสดจ่ายปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สีย

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

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (24,944,984)       (6,730,687)        (11,905,657)       (491,851)          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ (75,024,181)       (6,892,528)        (43,277,923)       7,457,239         

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

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 236,230,753       251,566,550     235,299,622      223,012,599     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดเก้าเดือนสินสุดวันที 30 กนัยายน 2565

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี


