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6 สิงหาคม 2564
เรื่อง ชี้แจงผลการดําเนินงานสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ตามที่บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ (“โคแมนชี่”) ไดนําสงงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผานการสอบทานจาก
ผูสอบบัญชีแลวนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการที่เกินกวารอยละ 20 ดังนี้
สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของบริษัทปรากฏตามตารางดานลางนี้
งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน
2564
รายไดจากการขายและใหบริการ
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2563

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ลานบาท
52.23
1.69
53.92
35.33
16.90
0.90
24.42
(6.72)
0.20
(6.93)
(1.34)
(8.27)
(10.96)

ลานบาท
68.81
4.04
72.85
36.21
32.60
2.01
50.60
(15.97)
0.22
(16.19)
(0.24)
(16.42)
(16.41)

ลานบาท
(16.58)
(2.35)
(18.93)
(0.88)
(15.70)
(1.11)
(26.18)
9.25
(0.02)
9.26
(1.10)
8.15
5.45

%
(24.10)
(58.17)
(25.98)
(2.43)
(48.16)
(55.22)
(51.74)
(57.92)
(9.09)
(57.20)
458.33
(49.63)
(33.21)

(0.47)
(8.74)
(11.25)

2.15
(14.27)
(14.26)

(2.62)
5.53
3.01

(121.86)
(38.75)
(21.11)

* รายไดอื่น เชน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เปนตน

1.

รายได

1.1. รายไดจากการขายและใหบริการ
สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)
มีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจํานวน 52.23 ลานบาท ลดลง 16.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -24.10 เมื่อเทียบกับ
ชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจํานวน 68.81 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้
หนา 1 จาก 7

1.1.1. โคแมนชี่ มีรายไดจากการขายและใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 18.38 ลานบาท ลดลงจํานวน
18.00 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -49.48 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 36.38 ลานบาท สาเหตุหลัก ๆ อัน
เนื่องมาจากบริษัทมีรายไดจากการติดตั้งซอฟตแวรลดลงประมาณ 7.41 ลานบาท และรายไดจากการใหบริการบํารุงรักษาลดลง
ประมาณ 10.32 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมี Backlog ทั้งสิ้นประมาณ 23.73 ลานบาท ซึ่งสวนมากยังไมมีแผนการเขา
ติดตั้งที่แนนอน เนื่องจากผลกระทบของภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทําใหโรงแรมหลายแหง
ชะลอการเปดออกไป
1.1.2. บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด (“ซินเนเจอร”) มีรายไดจากการขายและใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ของป
2564 จํานวน 23.87 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.49 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 11.66 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน
21.38 ลานบาท อันเนื่องมาจากมีลูกคารายใหญสั่งซื้อทั ้งในสวนของซอฟตแวรและฮารดแวร ทํา ใหรายไดจากการขายและ
ใหบริการ สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 นั้นสูงกวาป 2563 เล็กนอย
1.1.3. บริษัท วินสตารเทค จํากัด (“วินสตารเทค”) มีรายไดสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 0.58 ลานบาท ลดลง
0.18 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -23.06 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 0.76 ลานบาท อันเนื่องมาจากวินสตารเทค
ยังไมมีลูกคาที่เปนสนามกอลฟรายใหมในป 2564 เนื่องจากลูกคาสนามกอลฟยังไมสนใจลงทุนในซอฟตแวรในระยะนี้ เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งรายไดในป 2564 หลัก ๆ จะมาจากการขายคูปองสําหรับใชในสนามกอลฟ
และคาบริการบํารุงรักษาหลังการติดตั้งซอฟตแวร
1.1.4. บริษัท เอไอ ซอฟท จํากัด (“เอไอซอฟท”) มีรายไดสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 9.39 ลานบาท เพิ่มขึ้น
0.86 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.16 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 8.53 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการ
จําหนายซอฟตแวรสําหรับบริหารจัดการระบบสํารองตั๋วเครื่องบินและรถเชา และรายไดจากการพัฒนาซอฟตแวรแบบโปรเจกต ซึ่ง
ในงวด 6 เดือน ของป 2564 เอไอ ซอฟทมีลูกคาวาจางใหพัฒนาซอฟตแวรแบบโปรเจกตรายใหญเขามา ทําใหภาพรวมรายไดของ
งวด 6 เดือน ของป 2564 นั้นมีรายไดสูงกวางวดเดียวกันของปกอนเล็กนอย
1.1.5. บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“รูมซ”) ไมมีรายไดสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 ลดลง 1.92 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ -100 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 1.92 ลานบาท โดยรูมซไมมีรายไดจากการใหคําปรึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการรายไดใหกับโรงแรม สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 เนื่องจากรูมซหยุดดําเนินกิจการชั่วคราวจาก
ผลกระทบจาก COVID-19 จนกวาสถานการณดังกลาวจะดีขึ้น ทําใหรายไดงวด 6 เดือน ของป 2563 นั้นสูงกวา
1.1.6. โกโกจิ ยังไมมีรายไดเขามาในงวด 6 เดือน ของป 2564 และ 2563 เนื่องจากยังอยูในชวงไดรับผลกระทบจาก
COVID-19 ทําใหแผนการเปดตัวการใหบริการของ โกโกจิ ตองเลื่อนออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดีขึ้น
1.2. รายไดอ่นื
สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นรวมจํานวน 1.69 ลานบาท ลดลง 2.35 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ -58.17 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 4.04 ลานบาท อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแผนการนําเงินสด
ไปลงทุน จากเดิมชวงตนป 2563 บริษัทยังลงทุนในหุนกู พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน และกองทุนเปด แตหลังจากผลกระทบ COVID-19
บริษัทหันมารักษาเงินสดในธนาคาร ทําใหอัตราดอกเบี้ยที่ไดรับลดลง
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2.

ตนทุนการขายและใหบริการ และอัตรากําไรขั้นตน

สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการขายและใหบริการรวมจํานวน 35.33 ลานบาท ลดลง
0.88 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -2.43 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 36.21 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก
ดังตอไปนี้
2.1. โคแมนชี่ มีตนทุนการขายและใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 13.21 ลานบาท ลดลง 2.92 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ -18.10 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 16.13 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของ
เงินเดือนของพนักงานฝา ยตนทุน เนื่องจากในเดือนเมษายน 2563 โคแมนชี่ ไดเปดโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด และมี
พนักงานสมัครใจเขารวมโครงการจํานวนหนึ่ง ทําใหบริษัทมีภาพรวมการจายเงินเดือนลดลง
2.2. ซินเนเจอร มีตนทุนการขายและใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 12.16 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.90
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18.54 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 10.26 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามตนทุนจาก
การขายฮารดแวรที่เพิ่มขึ้นในงวด 6 เดือน ของป 2564
2.3. วินสตารเทค มีตนทุนการขายและใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 0.47 ลานบาท ลดลง 0.54
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -53.49 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 1.01 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามตนทุนจากการ
ขายคูปองที่ลดลงในงวด 6 เดือน ของป 2564
2.4. เอไอ ซอฟท มีตนทุนการขายและใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 9.48 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.37
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33.34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 7.11 ลานบาท เนื่องจากการปรับเงินเดือน
ประจําปของพนักงานฝายตนทุนและการเพิ่มขึ้นของคาจางบุคคลภายนอกในการทํางานโปรเจกตเปนหลัก อีกทั้งในไตรมาสที่ 1
ของป 2564 มีหลายโปรเจกตที่ทํางานขามปแตงานแลวเสร็จในไตรมาสนี้หลายโปรเจกต ทําใหมีการกลับรายการจากรายการงาน
ระหวางทําเขาเปนตนทุนของแตละโปรเจกต ทําใหตนทุนขายและใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 เพิ่มขึ้น
2.5. รูมซ ไมมีตนทุนการขายและใหบริการสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 ลดลง 1.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ
-100.00 เมื่ อเที ยบกับ ชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 1.70 ลา นบาท เนื่องจากในงวดเดียวกั นของปท ี่แ ลว รูม ซ ยังเปด
ดําเนินงานอยู แตในปจจุบัน รูมซหยุดดําเนินงานชั่วคราวจนกวาสถานการณ COVID-19 จะดีขึ้น โดยตนทุนการขายและใหบริการ
ของรูมซนั้นประกอบไปดวยเงินเดือนของพนักงานฝายตนทุน และตนทุนคาบริการซอฟตแวรสําหรับการดําเนินงานเปนหลัก
2.6. โกโกจิ ยังไมมีตนทุนการขายและใหบริการเขามาในงวด 6 เดือน ของป 2564 และ 2563 เนื่องจากยังอยูในช วง
ไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ทําใหแผนการเปดตัวการใหบริการของ โกโกจิ ตองเลื่อนออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดี
ขึ้น
สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 กลุมบริษัทมีกําไรขั้นตนเทากับ 16.90 ลานบาท ลดลงจํานวน 15.70 ลานบาท หรือคิด
เปนรอยละ -48.16 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรขั้นตนเทากับ 32.60 ลานบาท และมีอัตรากําไรขั้นตนเทากับรอย
ละ 32.36 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 47.38 ซึ่งอัตรากําไรขั้นตนที่ลดลงมีผลอันเนื่องมาจากรายได
โดยรวมของกลุมบริษัทที่ลดลงไปนั้นสูงกวาตนทุนที่ลดลงตามผลประกอบการที่กลาวขางตน โดยอัตรากําไรขั้นตนของโคแมนชี่
สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 นั้นปรับตัวลดลงมาอยูที่รอยละ 28.11 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ
55.65 และอัตรากําไรขั้นตนของซินเนเจอรสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 นั้นอยูที่รอยละ 49.07 ซึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 52.02 อันเนื่องมาจากสัดสวนรายไดจากการขายฮารดแวรที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งการขาย
ฮารดแวรนั้นมีอัตรากําไรขั้นตนที่ตํ่ากวาการขายซอฟตแวร เปนเหตุใหกําไรขั้นตนลดลงเล็กนอย และอัตรากําไรขั้นตนสําหรับงวด 6
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เดือน ของป 2564 ของ เอไอ ซอฟท นั้นอยูที่รอยละ -0.97 (ขาดทุนขั้นตน) ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ
16.58 เนื่องจาก มีการวาจางบุคลากรภายนอกสําหรับงานโปรเจกตมากขึ้น และมีโปรเจกตที่ยังอยูในระหวางทําหลายโปรเจกต ทํา
ใหภาพรวมของอัตรากําไรขั้นตนนั้นลดลงและไมสามารถพลิกกลับมามีกําไรขั้นตนได
3.

ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร

3.1. ตนทุนในการจัดจําหนาย
สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการจัดจําหนายรวมจํานวน 0.90 ลานบาท ลดลง 1.11
ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -55.22 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 2.01 ลานบาท และมีสัดสวนตนทุนในการ
จัดจําหนายตอรายไดจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 1.72 ซึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวน
เทากับรอยละ 2.92 ซึ่งตนทุนในการจัดจําหนายที่ลดลงนั้น เกิดจากงวด 6 เดือน ของป 2563 ไมมีการออกบูธแสดงสินคา จาก
สถานการณผลกระทบจาก COVID-19 และคาคอมมิชชันที่ปรับตัวลดลงตามยอดขาย
3.2. คาใชจายในการบริหาร
สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 24.42 ลานบาท ลดลง 26.18 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ -51.74 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 50.60 ลานบาท และมีสัดสวนของคาใชจายใน
การบริหารตอรายไดจากการดําเนินงานเทากับรอยละ 46.75 สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 73.54 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้
3.2.1. โคแมนชี่ มีคาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 16.00 ลานบาท ลดลง 15.81 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ -51.24 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 32.81 ลานบาท เนื่องจากในเดือนเมษายน 2563 โค
แมนชี่ ไดเปดโครงการเกษียณอายุกอนกําหนด และมีพนักงานสมัครใจเขารวมโครงการจํานวนหนึ่ง ซึ่งเงินที่จายใหพนักงานที่เขา
รวมโครงการนี้จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร นอกจากนี้ โคแมนชี่มีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เปนครั้งแรกในป 2563 ทําใหคาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 สูงกวา
2564 มาก
3.2.2. ซินเนเจอร มีคาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 5.16 ลานบาท ลดลง 0.22 ลานบาท
หรือคิดเปนรอยละ -4.05 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 5.38 ลานบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมมี
สาระสําคัญตองบกําไรขาดทุน
3.2.3. วินสตารเทค มีคาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 0.05 ลานบาท ลดลง 0.08 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ -57.81 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 0.13 ลานบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมมี
สาระสําคัญตองบกําไรขาดทุน
3.2.4. เอไอ ซอฟท มีคาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 2.49 ลานบาท ลดลง 2.62 ลาน
บาท หรือคิดเปนรอยละ -51.18 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 5.11 ลานบาท โดยคาใชจายในการบริหารที่มี
ยอดสูงในป 2563 เนื่องจากมีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เปนครั้งแรกในป
2563 ทําใหคาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 สูงกวา 2564 มาก
3.2.5. รูมซ มีคาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 0.02 ลานบาท ลดลง 1.66 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ -99.09 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 1.68 ลานบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของปที่แลว รูมซ
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ยังเปดดําเนินงานอยู แตในปจจุบัน รูมซหยุดดําเนินงานชั่วคราวจนกวาสถานการณ COVID-19 จะดีขึ้น โดยคาใชจายในการบริหาร
ของรูมซนั้นประกอบไปดวยคาเชาและคาบริหารจัดการเปนหลัก
3.2.6. โกโกจิ มีคาใชจายในการบริหารสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 0.69 ลานบาท ลดลง 4.75 ลานบาท หรือ
คิดเปนรอยละ -87.34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจํานวน 5.44 ลานบาท เนื่องจากใน 3 เดือนแรก ของป 2563
โกโกจิยังมีพนักงานประจําทํางานอยู โดยคาใชจายในการบริหารในงวดดังกลาวสวนมากเปนเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
และ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีการจายเงินชดเชยตามกฎหมายใหพนักงาน เนื่องจากมีการเลิกจางพนักงานของโกโกจิใหเขากับ
สถานการณผลกระทบ COVID-19 สวนในงวดเดียวกันของป 2564 โกโกจิมีเพียงคาเชาสําหรับจดทะเบียนที่อยูบริษัทจํานวน
เล็กนอย
4.

กําไร (ขาดทุน) สุทธิและอัตรากําไร (ขาดทุน) สุทธิ

สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสวนที่เปน ของผู ถือหุ นบริษั ทใหญจํานวน 10.96
ลานบาท ขาดทุนลดลงจากงวด 6 เดือน ของป 2563 จํานวน 5.45 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -33.21 ซึ่งมีผลขาดทุนสวนที่เปน
ของผูถือหุนบริษัทใหญจํานวน 16.41 ลานบาท และมีอัตราขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ -20.98 ซึ่งมี
อัตราขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ที่มีอัตราขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ -23.85
สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทําใหโรงแรมและรานอาหารหลาย
แหงชะลอการเปดดําเนินการไปอยางไมมีกําหนด อีกทั้งโกโกจิ ซึ่งตามแผนการเดิมจะเปดตัวในชวงตนป 2563 ตองเลื่อนแผนการ
เปดตัวการใหบริการออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดีขึ้น นอกจากนี้ กลุมบริษัทตองทําการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เพิ่มเติม ทําใหตัวเลขในงบการเงินรวมนั้น ไมสามารถพลิกกลับมามีกําไรได ทั้งสองป
5.

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 496.07 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 66.45 ลาน
บาท และสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 429.62 ลานบาท
5.1. สินทรัพย
โดยบริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทากับ 496.07 ลานบาท มียอดลดลงจํานวน 21.19
ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ -4.10 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้
5.1.1. ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 15.50 ลานบาท ซึ่งลดลงจากใชไปในการดําเนินงานตามปกติ
ธุรกิจประมาณ 6.73 ลานบาท ใชลงทุนในการซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 2.22 ลานบาท จายเงินปนผลใหสวนของผู
ถือหุนสวนนอยจํานวน 5.39 และจากการนําเงินไปลงทุนในหุนกูระยะยาว 1.09 ลานบาท
5.1.2. ลดลงจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จํานวน 3.78 ลานบาท ซึ่งลดลงจากการรับชําระเงินจากลูกหนี้ในระหวางงวด
และตามยอดขายที่ลดลงจากผลกระทบ COVID-19 รวมถึงมีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทาง
การเงินฉบับที่ 9 เพิ่มเติม
5.1.3. ลดลงจากสินคาคงเหลือจํานวน 0.43 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
5.1.4. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น จํานวน 0.38 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
5.1.5. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจํานวน 0.09 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
5.1.6. ลดลงจากเงินฝากธนาคารที่ติดภาระคํ้าประกันจํานวน 0.20 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
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5.1.7. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 1.07 ลานบาท จากการนําเงินไปลงทุนในหุนกูระยะยาว
จํานวน 1 สัญญา
5.1.8. ลดลงจากอุปกรณจํานวน 1.02 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
5.1.9. ลดลงจากสินทรัพยสิทธิการใชจํานวน 0.72 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
5.1.10.ลดลงจากสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นจํานวน 1.37 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการตัดจําหนายตามปกติ
5.1.11.เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจํานวน 0.56 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
5.1.12.ลดลงจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจํานวน 0.26 ลานบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมียอดภาษีเงินไดหัก ณ
ที่จายที่ลดลงตามยอดขายที่ลดลง
5.2. หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทากับ 66.45 ลานบาท มียอดลดลงจํานวน 7.05 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ
-9.59 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้
5.2.1. ลดลงจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่นจํานวน 6.99 ลานบาท โดยหลัก ๆ ประกอบไปดวย
5.2.1.1. ลดลงจากเจาหนี้การคาจํานวน 1.35 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดทําจายชําระเจาหนี้ไปแลวสวนใหญกอน
วันสิ้นงวดไตรมาสที่ 2 ป 2564 เมื่อเทียบกับสิ้นป 2563 ที่ยังมียอดรอชําระใหเจาหนี้สูงกวา
5.2.1.2. ลดลงจากเงินมัดจําจากลูกคาจํานวน 1.48 ลานบาท ซึ่งลดลงตามยอดขายที่ลดลงจากผลกระทบ COVID-19
5.2.1.3. ลดลงจากเงินเดือนและโบนัสคางจายจํานวน 3.29 ลานบาท จํานวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากซินเนเจอร
และเอไอ ซอฟท เนื่องจากมีการจายโบนัสพนักงานคางจายไปเรียบรอยแลว
5.2.1.4. ลดลงจากคาใชจายคางจายจํานวน 3.49 ลานบาท ซึ่งสวนมาก ลดลงจากคาใชจายคางจายจากการแพคดี
ความและคาสอบบัญชี ซึ่งในปจจุบันไดจายแลวเรียบรอย
5.2.1.5. เพิ่มขึ้นจากรายไดรับลวงหนาจํานวน 2.55 ลานบาท จํานวนที่เพิ่มขึ้นหลัก ๆ มาจากรายไดรับลวงหนา
จากสัญญาใหบริการบํารุงรักษารายป
5.2.1.6. เพิ่มขึ้นจากเจาหนี้อื่น – อื่น ๆ จํานวน 0.06 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
5.2.2. เพิ่มขึ้นจากสวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปจํานวน 0.02 ลานบาท และลดลงจากหนี้สนิ
ตามสัญญาเชาจํานวน 0.49 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
5.2.3. ลดลงจากภาษีเงินไดคางจายจํานวน 1.19 ลานบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดคางจายที่
เกิดจากผลกําไรที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษี ของงวด 6 เดือน ป 2564 จํานวน 1.09 ลานบาท ในขณะที่สิ้นป
2563 มีคาใชจายภาษีเงินไดจากผลกําไรที่ไมไดรบั การสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษี ที่ยังไมไดชําระ จํานวน 2.28 ลานบาท
5.2.4. เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจํานวน 0.15 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสําคัญตองบแสดงฐานะการเงิน
5.2.5. เพิ ่มขึ้น จากภาระผู ก พั นผลประโยชน พนั ก งาน จํา นวน 1.75 ล านบาท เนื ่ อ งจากมีก ารคํ า นวณภาระผู กพั น
ผลประโยชนพนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยใหม ซึ่งสวนมากเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนขอมูลสมมติฐานเกาจํานวนประมาณ
0.57 ลานบาท แตมีการบันทึกตนทุนบริการและดอกเบี้ยของงวดปจจุบันจํานวน 1.18 ลานบาท
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5.3. สวนของผูถือหุน
สวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 เทากับ 429.62 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระ
แลวจํานวน 67.00 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 323.40 ลานบาท กําไรสะสมจัดสรรแลวตามกฎหมายจํานวน 6.47
ลานบาท และกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรจํานวน 11.51 ลานบาท องคประกอบอื่นสวนของผูถือหุนจํานวน 0.30 ลานบาท และสวน
ไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 20.94 ลานบาท ซึ่งสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2563 จํานวน 14.13 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -3.18 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้
5.3.1. ลดลงจากผลขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2564 จํานวน 11.25 ลานบาท
5.3.2. ลดลงจากสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 2.88 ลานบาท โดยลดลงจากเงินปนผลสวนที่เปนของสวนไดเสียที่
ไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 5.39 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากผลกําไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย 2.51
ลานบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมบูรณ ศุขีวริ ิยะ
ประธานเจาหนาที่บริหาร
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
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