
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 6 130,201,904    66,381,608      99,961,820      14,191,780      

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน  4 และ 7 23,837,216      29,800,403      14,830,980      15,452,141      

เงินลงทุนชวัคราว - 342,922,177    - 336,892,103    

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัทีเกียวขอ้งกนั  4 และ 8 - - 2,000,000        2,000,000        

เงินใหกู้ย้มืระยะสนัแก่บริษทัอืน 9 5,347,075        5,347,075        5,347,075        5,347,075        

สินคา้คงเหลือ 3,807,708        3,510,379        349,145           348,945           

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวยีนอืน 10 263,113,078    - 251,066,380    -

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน 11 1,698,154        1,281,743        117,768           27,729             

รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน 428,005,135    449,243,385    373,673,168    374,259,773    

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวยีนอืน 10 8,065,765        - 8,065,765        -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.1 - - 96,143,448      88,643,523      

อุปกรณ์ 13 5,314,476        5,179,061        2,870,335        3,086,049        

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 9,998,380        - - -

ค่าความนิยม 12.2 46,362,304      46,362,304      - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน 15 33,704,954      33,960,296      8,440,688        8,025,007        

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 116,402           - 649,792           646,851           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน 17 3,526,130        3,218,985        1,225,085        1,177,610        

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 107,088,411    88,720,646      117,395,113    101,579,040    

รวมสินทรัพย์ 535,093,546    537,964,031    491,068,281    475,838,813    

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ
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สินทรัพย์

บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

หนีสินหมุนเวยีน

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน 18 58,006,388      44,821,603      42,526,842      24,472,814      

ส่วนของหนีสินตามสญัญาเช่าทีถึงกาํหนดชาํระ

ภายในหนึงปี 19 940,286           71,319             - -

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,411,946        2,669,738        1,038,050        624,542           

หนีสินหมุนเวยีนอืน 2,889,984        3,741,036        1,330,041        1,866,252        

รวมหนีสินหมุนเวยีน 65,248,604      51,303,696      44,894,933      26,963,608      

หนีสินไม่หมุนเวยีน

หนีสินตามสญัญาเช่า 19 8,899,667        - - -

หนีสินภาษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 - 341,597           - -

ประมาณการหนีสินผลประโยชน์พนกังาน 20 20,791,738      19,791,701      14,912,527      14,270,304      

ประมาณการหนีสินไม่หมุนเวยีนอืน 255,005           - - -

รวมหนีสินไม่หมุนเวยีน 29,946,410      20,133,298      14,912,527      14,270,304      

รวมหนีสิน 95,195,014      71,436,994      59,807,460      41,233,912      

งบการเงินเฉพาะกิจการงบการเงินรวม

บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
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งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้

หน่วย : บาท

หมายเหตุ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31 ณ วนัที 31

มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562 มีนาคม 2563 ธนัวาคม 2562

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 22 323,397,514    323,397,514    323,397,514    323,397,514    

กาํไรสะสม 

   จดัสรรแลว้

      สาํรองตามกฎหมาย 6,328,549        6,328,549        6,328,549        6,328,549        

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 23,695,385      41,775,371      34,534,758      37,878,838      

   องคป์ระกอบอืนส่วนของผูถื้อหุน้ 303,565           303,565           - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 420,725,013    438,804,999    431,260,821    434,604,901    

ส่วนของผูม้ีส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 19,173,519      27,722,038      - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 439,898,532    466,527,037    431,260,821    434,604,901    

รวมหนีสินและส่วนของผู้ถือหุ้น 535,093,546    537,964,031    491,068,281    475,838,813    

หมายเหตุ

ณ วนัท ี31 มีนาคม 2563

บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)
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หนีสินและส่วนของผูถื้อหุน้ (ต่อ) 

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 25 41,227,711       42,021,041       23,405,075       22,307,641       

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 26 19,740,061       21,042,029       9,060,355        10,964,377       

กาํไรขนัตน้ 21,487,650       20,979,012       14,344,720       11,343,264       

รายไดอื้น 

เงินปันผลรับ 12.3 - - 9,690,000        6,018,000        

ดอกเบียรับ 2,129,188        1,550,519        2,123,106        1,560,819        

อืน ๆ 40,193             49,826             316,096           209,647           

รวมรายไดอื้น 2,169,381        1,600,345        12,129,202       7,788,466        

กาํไรก่อนคา่ใชจ้่าย 23,657,031       22,579,357       26,473,922       19,131,730       

ตน้ทุนในการจดัจาํหน่าย 1,366,856        1,313,187        783,129           797,030           

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 23,571,915       19,085,563       14,454,061       14,661,710       

คา่ใชจ่้ายอืน - 31,144             - 22,872             

รวมคา่ใชจ่้าย 24,938,771       20,429,894       15,237,190       15,481,612       

กาํไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดาํเนินงาน (1,281,740)       2,149,463        11,236,732       3,650,118        

ตน้ทุนทางการเงิน 64,724             1,995               - -

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,346,464)       2,147,468        11,236,732       3,650,118        

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 21 913,931           59,940             433,028           168,444           

กาํไร (ขาดทุน) สําหรับงวด (2,260,395)       2,087,528        10,803,704       3,481,674        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอืนสาํหรับงวด - - - -

กาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสําหรับงวด (2,260,395)       2,087,528        10,803,704       3,481,674        

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน)

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (3,384,425)       (809,849)          10,803,703       3,481,674        

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,124,030        2,897,377        - -

(2,260,395)       2,087,528        10,803,703       3,481,674        

การแบ่งปันส่วนกาํไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวม

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (3,384,425)       (809,849)          10,803,703 3,481,674        

ส่วนทีเป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 1,124,030        2,897,377        - -

(2,260,395)       2,087,528        10,803,703 3,481,674        

กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขนัพนืฐาน 23

ส่วนทีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ (0.025)              (0.006)              0.081               0.026               

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

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563
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บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

องคป์ระกอบอนื

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน จากการเปลยีนแปลง รวมส่วน ส่วนไดเ้สียทีไม่มี รวมส่วน

ทีออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้สาํรอง    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร สัดส่วนของเงินลงทุน ของผูถื้อหุน้ อาํนาจควบคุม ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย ในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุง 67,000,000      323,397,514    6,328,549          41,775,371     303,565                  438,804,999    27,722,038      466,527,037    

ผลสะสมจากการเปลยีนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจาก 

4 - - - (1,295,561)      - (1,295,561)       (362,624)          (1,658,185)       

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 67,000,000      323,397,514    6,328,549          40,479,810     303,565                  437,509,438    27,359,414      464,868,852    

จ่ายเงินปันผล 24 - - - (13,400,000)    - (13,400,000)     - (13,400,000)     

เงินปันผลส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - (9,310,000)       (9,310,000)       

การไดม้าซึงส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 75                    75                    

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (3,384,425)      - (3,384,425)       1,124,030        (2,260,395)       

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 67,000,000      323,397,514    6,328,549          23,695,385     303,565                  420,725,013    19,173,519      439,898,532    

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2562 67,000,000      323,397,514    6,117,476          55,056,764     - 451,571,754    18,729,096      470,300,850    

จ่ายเงินปันผล 24 - - - (13,400,000)    - (13,400,000)     - (13,400,000)     

เงินปันผลส่วนทเีป็นของส่วนไดเ้สียทีไม่มีอาํนาจควบคุม - - - - - - (5,782,000)       (5,782,000)       

การไดม้าซึงส่วนไดส่้วนเสียทีไม่มีอาํนาจควบคุม

จากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 - - - - - - 1,984,679        1,984,679        

กาํไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับงวด - - - (809,849)         - (809,849)          2,897,377        2,087,528        

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 67,000,000      323,397,514    6,117,476          40,846,915     - 437,361,905    17,829,152      455,191,057    

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั

หมายเหตุ

กาํไรสะสม 
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บริษัท โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

                                                                                                                                                            

ทุนเรือนหุน้ ส่วนเกิน รวมส่วน

ทีออกและ มูลค่าหุน้สามญั จดัสรรแลว้สาํรอง    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ชาํระแลว้ ตามกฎหมาย

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - ก่อนปรับปรุง 67,000,000           323,397,514         6,328,549                37,878,838              434,604,901         

ผลสะสมจากการเปลียนแปลงนโยบายการบญัชีเนืองจาก 

การนาํมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหม่มาถือปฏิบติั 4 -                  -                  -                    (747,784)                 (747,784)               

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2563 - หลงัปรับปรุง 67,000,000           323,397,514         6,328,549                37,131,054              433,857,117         

จ่ายเงินปันผล 24 -                  -                  -                    (13,400,000)            (13,400,000)          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                    10,803,704              10,803,704           

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2563 67,000,000           323,397,514         6,328,549                34,534,758              431,260,821         

ยอดยกมา ณ วนัที 1 มกราคม 2562 67,000,000           323,397,514         6,117,476                48,946,561              445,461,551         

จ่ายเงินปันผล 24 -                  -                  -                    (13,400,000)            (13,400,000)          

กาํไรเบ็ดเสร็จรวมสาํหรับงวด -                  -                  -                    3,481,674                3,481,674             

ยอดคงเหลือ ณ วนัที 31 มีนาคม 2562 67,000,000           323,397,514         6,117,476                39,028,235              435,543,225         

หมายเหตุ

กาํไรสะสม 
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บริษทั โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงการเปลยีนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัท ี31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมดาํเนินงาน

กาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (1,346,464)       2,147,468       11,236,732     3,650,118       

รายการปรับปรุงกระทบกาํไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้

เป็นเงินสดรับ (จ่าย) จากกิจกรรมดาํเนินงาน

ค่าเผอืหนีสงสยัจะสูญ 354,305            -           552,601          -           

ค่าเสือมราคาและค่าตดัจาํหน่าย 2,403,510         1,606,928       721,147          634,821          

กาํไรจากการจาํหน่ายทรัพยสิ์น (499)                 (1,446)            -           -

กาํไรจากการขายเงินลงทุน (197,492)          - (197,492)        -

(กาํไร) ขาดทุนทียงัไม่เกิดขึนจริงจากอตัราแลกเปลียน 20,323              (16,189)          8,692              (10,439)          

กาํไรทียงัไม่เกิดขึนจริงจากเงินลงทุน (16,624)            (11,847)          -           (11,847)          

ค่าใชจ่้ายผลประโยชนพ์นกังาน 1,000,037         2,955,608       642,223          2,183,351       

ดอกเบียรับ (2,112,563)       (1,550,519)     (2,262,870)     (1,560,819)     

ดอกเบียจ่าย 64,724              1,995              -           -

เงินปันผลรับ - - (9,690,000)     (6,018,000)     

กาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงานก่อนการเปลียนแปลงในสินทรัพย์

และหนีสินดาํเนินงาน 169,257            5,131,998       1,011,033       (1,132,815)     

การเปลียนแปลงในสินทรัพยด์าํเนินงาน (เพิมขึน) ลดลง

ลูกหนีการคา้และลูกหนีหมุนเวียนอืน 4,296,676         (1,128,166)     (94,691)          (2,643,193)     

สินคา้คงเหลือ (297,328)          (703,651)        (200)               46,192            

สินทรัพยห์มุนเวียนอืน (416,410)          468,953          (90,039)          (182,490)        

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอืน (307,145)          (692,632)        (47,475)          24,672            

การเปลียนแปลงในหนีสินดาํเนินงานเพิมขึน (ลดลง) 

เจา้หนีการคา้และเจา้หนีหมุนเวียนอืน (224,410)          (696,125)        4,644,832       1,706,584       

หนีสินหมุนเวียนอืน (851,052)          (560,443)        (536,211)        (690,441)        

เงินสดรับ (จ่าย) จากการดาํเนินงาน 2,369,588         1,819,934       4,887,249       (2,871,491)     

เงินสดจ่ายภาษีเงินได้ (400,984)          (381,618)        (21,322)          (21,234)          

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมดาํเนินงาน 1,968,604         1,438,316       4,865,927       (2,892,725)     

งบการเงินเฉพาะกิจการ

หน่วย : บาท

- 9 -

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวนัที 31 มีนาคม 2563

งบการเงินรวม

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชันแนล จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหว่างกาลนี



“ยังไม่ได้ตรวจสอบ”

“สอบทานแล้ว”

2563 2562 2563 2562

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล - - 9,690,000          -

เงินสดรับจากดอกเบีย 567,089             428,648             718,073             431,706             

เงินสดจ่ายเงินลงทุนชวัคราว - (229,138,444)     - (229,138,444)     

เงินสดรับจากเงินลงทุนชวัคราว - 100,000,000      - 100,000,000      

เงินสดจ่ายเพือซือสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน (225,950,214)     - (219,950,214)     -

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอืน 298,867,292      - 298,867,292      -

เงินสดจ่ายลงทุนในบริษทัยอ่ย - (6,390,447)         (7,499,925)         (10,200,000)       

เงินสดจ่ายซือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอืน (2,018,312)         (3,409,045)         (921,113)            (3,683,973)         

เงินสดรับจากการจาํหน่ายสินทรัพยถ์าวร 500                    21,748               - -

เงินสดสุทธิไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน 71,466,355        (138,487,540)     80,904,113        (142,590,711)     

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

เงินสดจ่ายชาํระหนีสินตามสัญญาเช่า (304,738)            (21,941)              - -

เงินสดรับคา่หุน้จากส่วนไดเ้สียทีไมมี่อาํนาจควบคุม 75                      - - -

เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สีย

ทีไมมี่อาํนาจควบคุม (9,310,000)         - - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (9,614,663)         (21,941)              - -

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิมขึน (ลดลง) - สุทธิ 63,820,296        (137,071,165)     85,770,040        (145,483,436)     

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัตน้งวด 66,381,608        200,029,356      14,191,780        172,068,254      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัสินงวด 130,201,904      62,958,191        99,961,820        26,584,818        
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บริษทั โคแมนชี อนิเตอร์เนชันแนล จํากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)

สําหรับงวดสามเดือนสินสุดวันที 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหนึงของงบการเงินระหวา่งกาลนี


