
2564 2563 2564 2563

สินทรัพย์หมุนเวยีน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 5 311,254,934     258,459,078     278,577,545     215,555,360     

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 12,790,323       23,821,085       5,343,715         11,366,958       

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 4 - - 1,500,000         1,500,000         

เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 8 - 5,347,075         - 5,347,075         

สินคา้คงเหลือ 6,038,102         3,405,097         760,769            208,932            

สินทรัพยท์างการเงินหมุนเวียนอ่ืน 6 12,138,813       115,188,533     - 103,107,094     

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 9 2,731,965         1,494,401         561,321            25,634              

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 344,954,137     407,715,269     286,743,350     337,111,053     

สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีน

สินทรัพยท์างการเงินไม่หมุนเวียนอ่ืน 6 2,499,824         8,030,851         - 8,030,851         

เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั 10 200,000            400,000            - -

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11.1 - - 162,219,400     102,219,700     

อุปกรณ์ 12 59,317,828       3,320,174         160,893            1,750,235         

สินทรัพยสิ์ทธิการใช้ 13 14,856,316       16,005,522       6,242,635         6,802,961         

ค่าความนิยม 11.2 46,362,304       46,362,304       - -

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 15,149,441       31,161,562       7,821,042         8,655,832         

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 4,562,561         1,812,703         636,727            646,298            

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 1,214,117         2,450,458         451,650            671,147            

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 144,162,391     109,543,574     177,532,347     128,777,024     

รวมสินทรัพย์ 489,116,528     517,258,843     464,275,697     465,888,077     

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

                                                             หมายเหตุ

4 และ 7

หน่วย : บาท
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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564

สินทรัพย์

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
หนีสิ้นหมุนเวยีน

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 32,844,294       33,392,502       33,339,460       19,201,852       
ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าท่ีถึงก าหนดช าระ
ภายในหน่ึงปี 18 1,536,599         1,449,472         556,703            538,740            

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 822,389            2,275,717         - 129,774            
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,747,792         2,303,149         1,139,613         1,082,370         

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 37,951,074       39,420,840       35,035,776       20,952,736       
หนีสิ้นไม่หมุนเวยีน

หน้ีสินตามสญัญาเช่า 18 13,729,512       14,412,024       5,893,417         6,198,436         
ประมาณการหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน 19 17,235,650       19,102,926       3,505,110         13,027,769       
ประมาณการหน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน 575,902            575,902            320,897            320,897            

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 31,541,064       34,090,852       9,719,424         19,547,102       
รวมหนีสิ้น 69,492,138       73,511,692       44,755,200       40,499,838       
ส่วนของผู้ถือหุ้น

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

ทุนท่ีออกจ าหน่ายและช าระเต็มมูลค่าแลว้
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     
ก าไรสะสม 

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

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 12,349              22,756,147       22,655,028       28,522,770       
   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ 303,565            303,565            - -
รวมส่วนของผูถื้อหุน้บริษทัใหญ่ 397,181,383     419,925,181     419,520,497     425,388,239     
ส่วนของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 11.4 22,443,007       23,821,970       - -

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 419,624,390     443,747,151     419,520,497     425,388,239     
รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 489,116,528     517,258,843     464,275,697     465,888,077     

                                                             หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ (ต่อ)

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2564

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น
หน่วย : บาท

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
รายไดจ้ากการขายและให้บริการ 27 107,427,800    160,570,755    41,731,052      77,487,390      
ตน้ทนุขายและให้บริการ 66,907,222      77,674,861      33,285,917      31,717,508      
ก าไรขั้นตน้ 28 40,520,578      82,895,894      8,445,135        45,769,882      
รายไดอ่ื้น 
เงินปันผลรับ 11.3 - - 5,610,000        9,690,000        
ดอกเบ้ียรับ 1,850,736        5,108,601        1,814,468        5,129,080        
อ่ืน ๆ 4,226,031        883,989           7,823,820        1,343,604        
รวมรายไดอ่ื้น 6,076,767        5,992,590        15,248,288      16,162,684      

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 46,597,345      88,888,484      23,693,423      61,932,566      
ตน้ทนุในการจดัจ าหน่าย 2,361,379        4,368,324        394,825           2,332,871        
คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 55,515,743      81,249,464      30,490,509      52,501,179      
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่สินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน 9,190,909        - - -
ขาดทนุจากการดอ้ยคา่ของเงินลงทนุ 11.1 - - - 3,923,748        
รวมคา่ใชจ่้าย 67,068,031      85,617,788      30,885,334      58,757,798      
ก าไร (ขาดทนุ) จากการด าเนินงาน (20,470,686)     3,270,696        (7,191,911)       3,174,768        
ตน้ทนุทางการเงิน 412,629           428,406           172,881           179,730           
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนรายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ (20,883,315)     2,842,290        (7,364,792)       2,995,038        
รายได ้(คา่ใชจ่้าย) ภาษีเงินได้ 20 288,493           (3,406,045)       1,337               (206,918)          
ก ำไร (ขำดทุน) ส ำหรับปี (20,594,822)     (563,755)          (7,363,455)       2,788,120        
ก าไรขาดทนุเบด็เสร็จอ่ืน
รายการท่ีจะไมถู่กจดัประเภทใหมเ่ขา้ไปไวใ้นก าไรหรือขาดทนุ
ผลก าไรจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั

- สุทธิจากภาษีเงินได้ 1,861,761        2,153,117        1,495,713        2,144,140        
ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี 1,861,761        2,153,117        1,495,713        2,144,140        
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี (18,733,061)     1,589,362        (5,867,742)       4,932,260        

กำรแบ่งปันส่วนก ำไร (ขำดทุน)
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (24,426,194)     (6,331,838)       (7,363,455)       2,788,120        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 3,831,372        5,768,083        - -

(20,594,822)     (563,755)          (7,363,455)       2,788,120        
กำรแบ่งปันส่วนก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวม
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (22,743,798)     (4,183,119)       (5,867,742)       4,932,260        
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุมของบริษทัยอ่ย 4,010,737        5,772,481        - -

(18,733,061)     1,589,362        (5,867,742)       4,932,260        
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน 25
ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นบริษทัใหญ่ (0.1823)            (0.0473)            (0.0550)            0.0208             
จ านวนหุ้นสามญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้าหนกั (หุ้น) 134,000,000    134,000,000    134,000,000    134,000,000    

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



องคป์ระกอบอ่ืนของ
ส่วนของผูถื้อหุ้น

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

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    
ส ารองตามกฎหมาย 23 - - 139,406                 (139,406)          - - - -
จ่ายเงินปันผล 24 - - - (13,400,000)     - (13,400,000)     - (13,400,000)     
เงินปันผลส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม - - - - - - (9,310,000)       (9,310,000)       
การไดม้าซ่ึงส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 75                    75                    
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - (4,183,119)       - (4,183,119)       5,772,481        1,589,362        
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 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 - - - - - - (5,390,000)       (5,390,000)       
การไดม้าซ่ึงส่วนไดส่้วนเสียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย - - - - - - 300                  300                  
ก าไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี - - - (22,743,798)     - (22,743,798)     4,010,737        (18,733,061)     
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2564 67,000,000     323,397,514     6,467,955              12,349             303,565                 397,181,383     22,443,007      419,624,390    

หน่วย : บาท
งบการเงินรวม 

ก าไรสะสม 

หมายเหตุ
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บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



                                                                                                                                                            

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

ยอดยกมำ ณ วนัท่ี 1 มกรำคม 2563  67,000,000            323,397,514          6,328,549                37,129,916              433,855,979          
ส ำรองตำมกฏหมำย 23 - - 139,406                   (139,406)                  -
จ่ำยเงินปันผล 24 - - - (13,400,000)             (13,400,000)          
ก ำไรเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - 4,932,260                4,932,260              
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2563 67,000,000            323,397,514          6,467,955                28,522,770              425,388,239          
ขำดทุนเบด็เสร็จรวมส ำหรับปี - - - (5,867,742)               (5,867,742)            
ยอดคงเหลือ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2564 67,000,000            323,397,514          6,467,955                22,655,028              419,520,497          

ก ำไรสะสม 

หมำยเหตุ
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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

หน่วย : บำท
งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

หมำยเหตุประกอบงบกำรเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบกำรเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมด าเนินงาน
ก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได ้(คำ่ใชจ่้ำย) ภำษีเงินได้ (20,883,315)     2,842,290        (7,364,792)       2,995,038        
รำยกำรปรับปรุงกระทบก ำไร (ขำดทุน) ก่อนรำยได ้(คำ่ใชจ่้ำย) ภำษีเงินได้
เป็นเงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน
ผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึน 4,608,207        7,835,225        4,196,918        2,576,877        
หน้ีสูญ - 335,895           - 335,895           
คำ่เผ่ือมูลคำ่สินคำ้ลดลง - 28,849             - -
คำ่เส่ือมรำคำและคำ่ตดัจ ำหน่ำย 12,916,107      10,258,955      3,212,315        3,553,728        
คำ่เผ่ือกำรดอ้ยคำ่สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 9,190,909        - - -
(ก ำไร) ขำดทุนจำกกำรจ ำหน่ำยทรัพยสิ์น 1,895,476        187,182           (74,082)            107,138           
(ก ำไร) จำกกำรขำยเงินลงทุน - (248,857)          - (197,492)          
ขำดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 6,121               769                  6,121               197                  
(ก ำไร) จำกกำรวดัมูลคำ่สินทรัพยท์ำงกำรเงิน (9,011)              - - -
ขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงสัญญำเช่ำ 73,736             - 5,219               -
คำ่ใชจ่้ำยผลประโยชน์พนกังำน 2,189,474        2,286,022        946,791           1,599,095        
ผลประโยชน์พนกังำนลดลงจำกกำรเลิกจำ้งพนกังำน (1,270,767)       (121,946)          (1,270,767)       -
ขำดทุนจำกกำรดอ้ยคำ่ของเงินลงทุน - - - 3,923,748        
ดอกเบ้ียรับ (1,850,736)       (5,108,601)       (1,814,468)       (5,129,080)       
ดอกเบ้ียจ่ำย 412,629           428,406           172,881           179,730           
เงินปันผลรับ - - (5,610,000)       (9,690,000)       

ก ำไร (ขำดทุน) จำกกิจกรรมด ำเนินงำนก่อนกำรเปล่ียนแปลง
ในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด ำเนินงำน 7,278,830        18,724,189      (7,593,864)       254,874           

กำรเปล่ียนแปลงในสินทรัพยด์ ำเนินงำน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 5,270,372        (4,456,613)       614,409           264,064           
สินคำ้คงเหลือ (2,633,005)       76,433             (551,837)          140,013           
สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (1,237,564)       (212,658)          (324,356)          2,095               
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 1,236,341        768,527           219,497           506,463           

กำรเปล่ียนแปลงในหน้ีสินด ำเนินงำนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน (554,329)          (11,209,299)     6,439,426        (5,271,159)       
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 444,643           (1,437,887)       57,243             (783,882)          

เงินสดรับ (จ่ำย) จำกกิจกรรมด ำเนินงำน 9,805,288        2,252,692        (1,139,482)       (4,887,532)       
เงินสดจ่ำยผลประโยชน์พนกังำน (824,750)          (696,288)          - (696,288)          
เงินสดจ่ำยภำษีเงินได้ (4,014,165)       (5,730,210)       (341,106)          (702,335)          

เงินสดสุทธิไดม้ำจำก (ใชไ้ปใน) กิจกรรมด ำเนินงำน 4,966,373        (4,173,806)       (1,480,588)       (6,286,155)       

งบกำรเงินรวม งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

- 10 -
บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2564

หน่วย : บำท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



2564 2563 2564 2563
กระแสเงินสดจากกจิกรรมลงทุน
เงินสดรับจากเงินปันผล - - 5,610,000        9,690,000        
เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,033,771        3,715,360        3,057,235        3,737,947        
เงินฝากธนาคารท่ีติดภาระค ้าประกนั (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 200,000           (200,000)          - -
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้น - - - 500,000           
เงินสดรับจากเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัอ่ืน 5,347,075        - 5,347,075        -
เงินสดจ่ายลงทนุในบริษทัยอ่ย - - (56,259,000)     (17,499,925)     
เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน (221,654,922)   (532,102,601)   (207,060,677)   (526,102,601)   
เงินสดรับจากการขายสินทรัพยท์างการเงินหมนุเวียนอ่ืน 330,213,829    753,604,808    318,167,771    753,604,808    
เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์มมี่ตวัตนอ่ืน (66,676,104)     (4,131,316)       (4,504,672)       (2,312,633)       
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 4,563,589        126,330           810,832           79,196             

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมลงทนุ 55,027,238      221,012,581    65,168,564      221,696,792    

กระแสเงินสดจากกจิกรรมจัดหาเงิน
เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่า (1,395,426)       (1,422,974)       (492,910)          (467,327)          
เงินสดจ่ายช าระดอกเบ้ีย (412,629)          (428,406)          (172,881)          (179,730)          
เงินสดรับคา่หุ้นจากส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม 300                  75                    - -
เงินสดจ่ายปันผล - (13,400,000)     - (13,400,000)     
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายให้แก่ส่วนไดเ้สียท่ีไมมี่อ านาจควบคุม (5,390,000)       (9,310,000)       - -

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (7,197,755)       (24,561,305)     (665,791)          (14,047,057)     

เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดเพ่ิมข้ึน - สุทธิ 52,795,856      192,277,470    63,022,185      201,363,580    
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัตน้ปี 258,459,078    66,181,608      215,555,360    14,191,780      
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด ณ วนัส้ินปี 311,254,934    258,459,078    278,577,545    215,555,360    

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ
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บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน) และบริษัทย่อย

งบกระแสเงนิสด (ต่อ)

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2564

หน่วย : บาท

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี
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