
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
 “สอบทานแล้ว”

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 247,714,664      258,459,078   218,017,129   215,555,360   
ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมนุเวียนอ่ืน 6 22,464,533        23,821,085     10,895,602     11,366,958     
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 7 - - 1,500,000       1,500,000       
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 8 5,347,075          5,347,075       5,347,075       5,347,075       
สินคา้คงเหลือ 3,033,422          3,405,097       343,197          208,932          
สินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 9 115,195,390      115,188,533   103,107,094   103,107,094   
สินทรัพยห์มนุเวียนอ่ืน 10 1,708,943          1,494,401       11,687            25,634            

รวมสินทรัพยห์มนุเวียน 395,464,027      407,715,269   339,221,784   337,111,053   
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สินทรัพยท์างการเงินไมห่มนุเวียนอ่ืน 9 9,115,916          8,030,851       8,019,425       8,030,851       
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 11 400,000             400,000          - -
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12.1 - - 102,219,700   102,219,700   
อุปกรณ์ 13 2,792,242          3,320,174       1,432,882       1,750,235       
สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 14 15,736,197        16,005,522     6,798,910       6,802,961       
คา่ความนิยม 12.2 46,362,304        46,362,304     - -
สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 15 30,147,484        31,161,562     8,537,148       8,655,832       
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 16 2,161,562          1,812,703       652,652          646,298          
สินทรัพยไ์มห่มนุเวียนอ่ืน 17 1,546,441          2,450,458       691,217          671,147          

รวมสินทรัพยไ์มห่มนุเวียน 108,262,146      109,543,574   128,351,934   128,777,024   
รวมสินทรัพย์ 503,726,173      517,258,843   467,573,718   465,888,077   

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                             หมายเหตุ

หน่วย : บาท
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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
 “สอบทานแล้ว”

ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31 ณ วนัท่ี 31
มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563 มีนาคม 2564 ธนัวาคม 2563

หนีสิ้นหมุนเวียน
เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมนุเวียนอ่ืน 18 27,281,097        33,392,502     18,172,237     19,201,852     
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 19 1,430,536          1,449,472       515,199          538,740          

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 2,825,563          2,275,717       129,774          129,774          
หน้ีสินหมนุเวียนอ่ืน 2,321,210          2,303,149       996,093          1,082,370       

รวมหน้ีสินหมนุเวียน 33,858,406        39,420,840     19,813,303     20,952,736     
หนีสิ้นไม่หมุนเวียน
หน้ีสินตามสญัญาเช่า 19 14,301,668        14,412,024     6,317,338       6,198,436       
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 20 20,260,906        19,102,926     13,519,183     13,027,769     
ประมาณการหน้ีสินไมห่มนุเวียนอ่ืน 575,902             575,902          320,897          320,897          

รวมหน้ีสินไมห่มนุเวียน 35,138,476        34,090,852     20,157,418     19,547,102     
รวมหนีสิ้น 68,996,882        73,511,692     39,970,721     40,499,838     
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนเรือนหุ้น
ทุนจดทะเบียน 
หุ้นสามญั 134,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 67,000,000        67,000,000     67,000,000     67,000,000     

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเตม็มลูคา่แลว้
หุ้นสามญั 134,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท 67,000,000        67,000,000     67,000,000     67,000,000     

   ส่วนเกินมลูคา่หุ้นสามญั 22 323,397,514      323,397,514   323,397,514   323,397,514   
ก าไรสะสม 

   จดัสรรแลว้
      ส ารองตามกฎหมาย 6,467,955          6,467,955       6,467,955       6,467,955       

ยงัไมไ่ดจ้ดัสรร 17,095,008        22,756,147     30,737,528     28,522,770     
   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น 303,565             303,565          - -
รวมส่วนของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ 414,264,042      419,925,181   427,602,997   425,388,239   
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 20,465,249        23,821,970     - -

รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 434,729,291      443,747,151   427,602,997   425,388,239   
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 503,726,173      517,258,843   467,573,718   465,888,077   

                                                             หมายเหตุ
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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงนิ (ต่อ)
ณ วนัที ่31 มีนาคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
 “สอบทานแล้ว”

2564 2563 2564 2563
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 25 27,948,400      41,227,711      10,156,330      23,405,075      
ตน้ทุนขายและให้บริการ 18,904,570      19,740,061      6,639,801        9,060,355        
ก าไรขั้นตน้ 26 9,043,830        21,487,650      3,516,529        14,344,720      
รายไดอ่ื้น 
เงินปันผลรับ 12.3 - - 5,610,000        9,690,000        
ดอกเบ้ียรับ 495,094           2,129,188        503,854           2,123,106        
อ่ืน ๆ 376,152           40,193             204,138           316,096           
รวมรายไดอ่ื้น 871,246           2,169,381        6,317,992        12,129,202      

ก าไรก่อนค่าใชจ่้าย 9,915,076        23,657,031      9,834,521        26,473,922      
ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 476,779           1,366,856        204,396           783,129           
ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 11,397,155      23,571,915      7,286,415        14,454,061      
รวมค่าใชจ่้าย 11,859,934      24,938,771      7,490,811        15,237,190      
ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (1,944,858)       (1,281,740)       2,343,710        11,236,732      
ตน้ทุนทางการเงิน 102,504           64,724             44,361             -
ก าไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได้ (2,047,362)       (1,346,464)       2,299,349        11,236,732      
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 21 (1,108,453)       (913,931)          5,655               (433,028)          
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับงวด (3,155,815)       (2,260,395)       2,305,004        10,803,704      
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่เขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทุน
ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั
- สุทธิจากภาษีเงินได้ (472,045)          - (90,246)            -

ขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับงวด (472,045)          - (90,246)            -
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับงวด (3,627,860)       (2,260,395)       2,214,758        10,803,704      

กำรแบ่งปันส่วนก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (5,376,175)       (3,384,425)       2,305,004        10,803,704      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,220,360        1,124,030        - -

(3,155,815)       (2,260,395)       2,305,004        10,803,704      
กำรแบ่งปันส่วนก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (5,661,139)       (3,384,425)       2,214,758        10,803,704      
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 2,033,279        1,124,030        - -

(3,627,860)       (2,260,395)       2,214,758        10,803,704      

ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐำน 23
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.040)              (0.025)              0.017               0.081               
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 134,000,000    134,000,000    134,000,000    134,000,000    

หมายเหตุ
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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



องคป์ระกอบอ่ืน
ส่วนของผูถื้อหุ้น

ทุนเรือนหุ้น จากการเปล่ียนแปลง รวมส่วน ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มี
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ สดัส่วนของเงินลงทุน ของผูถื้อหุ้น อ านาจควบคุม รวมส่วน
ช าระแลว้ มูลค่าหุ้นสามญั ส ารองตามกฎหมาย    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ในบริษทัยอ่ย บริษทัใหญ่ ของบริษทัยอ่ย ของผูถื้อหุ้น

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 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    
เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 24 - - - - - - (5,390,000)       (5,390,000)      
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - - (5,661,139)      - (5,661,139)      2,033,279        (3,627,860)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2564 67,000,000   323,397,514  6,467,955           17,095,008     303,565                 414,264,042    20,465,249      434,729,291    

ยอดยกมา ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2563 67,000,000   323,397,514  6,328,549           40,478,672     303,565                 437,508,300    27,359,414      464,867,714    
จ่ายเงินปันผล - -    - -    - (13,400,000)    - (13,400,000)    - (13,400,000)    
เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - -    - -    - - - - (9,310,000)       (9,310,000)      
การไดม้าซ่ึงส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - -    - -    - - - - 75                    75                   
ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมส าหรับงวด - - -    - (3,384,425)      - (3,384,425)      1,124,030        (2,260,395)      
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2563 67,000,000   323,397,514  6,328,549           23,694,247     303,565                 420,723,875    19,173,519      439,897,394    

หมายเหตุ
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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับงวดสำมเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนำคม 2564

      “สอบทำนแล้ว”
“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 

ก าไรสะสม 

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

                                                                                                                                                            

ทุนเรือนหุน้
ท่ีออกและ ส่วนเกิน จดัสรรแลว้ รวมส่วน
ช ำระแลว้ มูลค่ำหุน้สำมญั ส ำรองตำมกฎหมำย    ยงัไม่ไดจ้ดัสรร ของผูถื้อหุน้

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2564 67,000,000           323,397,514         6,467,955                28,522,770              425,388,239         
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด - - - 2,214,758                2,214,758             
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2564 67,000,000           323,397,514         6,467,955                30,737,528              427,602,997         

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 67,000,000           323,397,514         6,328,549                37,129,916              433,855,979         
จ่ำยเงินปันผล - - - (13,400,000)             (13,400,000)          
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับงวด - - - 10,803,704              10,803,704           
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 มีนำคม 2563 67,000,000           323,397,514         6,328,549                34,533,620              431,259,683         

ก ำไรสะสม 
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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

หน่วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหวา่งกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหวา่งกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้ (2,047,362)      (1,346,464)      2,299,349        11,236,732      
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนคำ่ใชจ่้ำยภำษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
คำ่เผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 773,192           354,305           596,979           552,601           
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 2,488,232        2,403,510        836,533           721,147           
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น - (499)                - -
ก ำไรจำกกำรขำยเงินลงทุน - (197,492)         - (197,492)         
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจำกอตัรำแลกเปล่ียน 402                  20,323             402                  8,692               
ก ำไรจำกกำรวดัมูลคำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน (6,857)             (16,624)           - -
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสญัญำเช่ำ 24,478             - 24,478             -
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 592,559           1,000,037        400,469           642,223           
ดอกเบ้ียรับ (483,667)         (2,112,563)      (492,428)         (2,262,870)      
ดอกเบ้ียจ่ำย 102,504           64,724             44,361             -
เงินปันผลรับ - - (5,610,000)      (9,690,000)      

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 1,443,481        169,257           (1,899,857)      1,011,033        

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 1,184,869        4,296,676        259,284           (94,691)           
สินคำ้คงเหลือ 371,675           (297,328)         (134,265)         (200)                
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (214,542)         (416,410)         22,388             (90,039)           
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 904,017           (307,145)         (20,070)           (47,475)           

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (6,331,806)      (224,410)         (1,030,017)      4,644,832        
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 18,060             (851,052)         (86,277)           (536,211)         

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน (2,624,246)      2,369,588        (2,888,814)      4,887,249        
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (814,092)         (400,984)         (8,441)             (21,322)           

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน (3,438,338)      1,968,604        (2,897,255)      4,865,927        

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี



“ยงัไม่ได้ตรวจสอบ”
“สอบทานแล้ว”

2564 2563 2564 2563
กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจำกเงินปันผล - - 5,610,000        9,690,000        
เงินสดรับจำกดอกเบ้ีย 113,586           567,089           118,947           718,073           
เงินสดจ่ำยลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - (7,499,925)      
เงินสดจ่ำยเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน (1,096,491)      (225,950,214)  - (219,950,214)  
เงินสดรับจำกกำรขำยสินทรัพยท์ำงกำรเงินอ่ืน - 298,867,292    - 298,867,292    
เงินสดจ่ำยซ้ือสินทรัพยถ์ำวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน (495,524)         (2,018,312)      (215,072)         (921,113)         
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร - 500                  - -

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมลงทุน (1,478,429)      71,466,355      5,513,875        80,904,113      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ
เงินสดจ่ำยช ำระหน้ีสินตำมสญัญำเช่ำ (437,647)         (304,738)         (154,851)         -
เงินสดรับคำ่หุน้จำกส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม - 75                    - -
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ำยให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  ำนำจควบคุม (5,390,000)      (9,310,000)      - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหำเงิน (5,827,647)      (9,614,663)      (154,851)         -

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) - สุทธิ (10,744,414)    63,820,296      2,461,769        85,770,040      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัตน้งวด 258,459,078    66,381,608      215,555,360    14,191,780      
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัส้ินงวด 247,714,664    130,201,904    218,017,129    99,961,820      

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร
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บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)
ส าหรับงวดสามเดือนส้ินสุดวนัที ่31 มีนาคม 2564

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินระหว่างกาลน้ี
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