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CMC 12/2021
14 พฤษภาคม 2564
เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 3 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ตามที่บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ (“โคแมนชี่”) ได้นำส่งงบการเงินเฉพาะของ
บริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564 ที่ผ่านการสอบ
ทานจากผู้สอบบัญชีแล้วนั้น บริษัทขอเรียนชี้แจงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการที่เกินกว่าร้อยละ 20 ดังนี้
สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของบริษัทปรากฏตามตารางด้านล่างนี้
งบการเงินรวม
สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม
2564
รายได้จากการขายและให้บริการ
รายได้อื่น*
รายได้รวม
ต้นทุนการขายและให้บริการ
กำไรขั้นต้น (ไม่รวมรายได้อื่น)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน
ต้นทุนทางการเงิน
กำไร (ขาดทุน) ก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
รายการที่จะไม่ถูกจัดประเภทใหม่เข้าไปไว้ในกำไรหรือขาดทุน - ผลขาดทุนจากการ
ประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได้
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด - ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

2563

เพิ่มขึ้น (ลดลง)

ล้านบาท
27.95
0.87
28.82
18.90
9.04
0.67
11.18
(1.94)
0.10
(2.04)
(1.11)
(3.15)
(5.38)

ล้านบาท
41.23
2.17
43.40
19.74
21.49
1.37
23.57
(1.28)
0.06
(1.34)
0.92
(2.26)
(3.38)

ล้านบาท
(13.28)
(1.30)
(14.57)
(0.84)
(12.45)
(0.70)
(12.39)
(0.66)
0.04
(0.70)
(0.19)
(0.89)
(2.00)

%
(32.21)
(59.84)
(33.59)
(4.23)
(57.91)
(50.71)
(52.54)
51.74
58.37
52.05
21.28
39.61
58.85

(0.47)
(3.63)
(5.66)

(2.26)
(3.38)

(0.47)
(1.37)
(2.28)

(100.00)
60.50
67.27

* รายได้อื่น เช่น ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เป็นต้น

1.

รายได้

1.1. รายได้จากการขายและให้บริการ
สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อย (“กลุ่มบริษัท”)
มีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำนวน 27.95 ล้านบาท ลดลง 13.28 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -32.21 เมื่อเทียบกับ
ช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีรายได้จากการขายและให้บริการรวมจำนวน 41.23 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
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1.1.1. โคแมนชี่ มีรายได้จากการขายและให้บริการสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 10.16 ล้านบาท ลดลงจำนวน
13.16 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -56.45 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 23.32 ล้านบาท สาเหตุหลัก ๆ อัน
เนื่องมาจากบริษัทมีรายได้จากการติดตั้งซอฟต์แวร์ลดลงประมาณ 7.78 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมี Backlog ทั้งสิ้น
ประมาณ 11.41 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากยังไม่มีแผนการเข้าติดตั้งที่แน่นอน เนื่องจากผลกระทบของภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา
สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้โรงแรมหลายแห่งชะลอการเปิดออกไป
1.1.2. บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด (“ซินเนเจอร์”) มีรายได้จากการขายและให้บริการสำหรับงวด 3 เดือน ของปี
2564 จำนวน 12.40 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.40 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 12.77 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน
10.00 ล้านบาท อันเนื่องมาจากมีลูกค้ารายใหญ่สั่งซื้อทั้งในส่วนของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ทำให้รายได้จากการขายและ
ให้บริการ สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 นั้นสูงกว่าปี 2563 เล็กน้อย
1.1.3. บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด (“วินสตาร์เทค”) มีรายได้สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 0.35 ล้านบาท ลดลง
0.11 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -24.70 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 0.46 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก
วินสตาร์เทคยังไม่มีลูกค้าที่เป็นสนามกอล์ฟรายใหม่ในปี 2564 เนื่องจากลูกค้าสนามกอล์ฟยังไม่สนใจลงทุนในซอฟต์แวร์ในระยะนี้
เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาและผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งรายได้ในปี 2564 หลัก ๆ จะมาจากการขายคูปองสำหรับใช้ใน
สนามกอล์ฟ และค่าบริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้งซอฟต์แวร์
1.1.4. บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด (“เอไอซอฟท์”) มีรายได้สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 5.05 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
0.43 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 9.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 4.62 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการ
จำหน่ายซอฟต์แวร์สำหรับบริหารจัดการระบบสำรองตั๋วเครื่องบินและรถเช่า และรายได้จากการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบโปรเจกต์ ซึ่ง
ในงวด 3 เดือน ของปี 2564 เอไอ ซอฟท์มีลูกค้าว่าจ้างให้พัฒนาซอฟต์แวร์แบบโปรเจกต์รายใหญ่เข้ามา ทำให้ภาพรวมรายได้ของ
งวด 3 เดือน ของปี 2564 นั้นมีรายได้สูงกว่างวดเดียวกันของปีก่อนเล็กน้อย
1.1.5. บริษัท รูมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (“รูมซ์”) ไม่มีรายได้สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 ลดลง 1.83 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ -100 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 1.83 ล้านบาท โดยรูมซ์ไม่มีรายได้จากการให้คำปรึกษา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการรายได้ให้กับโรงแรม สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 เนื่องจากรูมซ์หยุดดำเนินกิจการชั่วคราวจาก
ผลกระทบจาก COVID-19 จนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น ทำให้รายได้งวด 3 เดือน ของปี 2563 นั้นสูงกว่า
1.1.6. โกโกจิ ยังไม่มีรายได้เข้ามาในงวด 3 เดือน ของปี 2564 และ 2563 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงได้รับผลกระทบจาก
COVID-19 ทำให้แผนการเปิดตัวการให้บริการของ โกโกจิ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น
1.2. รายได้อื่น
สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้อื่นรวมจำนวน 0.87 ล้านบาท ลดลง 1.30 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ -59.84 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีจำนวน 2.17 ล้านบาท อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแผนการนำเงินสด
ไปลงทุน จากเดิมช่วงต้นปี 2563 บริษัทยังลงทุนในหุ้นกู้ พันธบัตร ตั๋วแลกเงิน และกองทุนเปิด แต่หลังจากผลกระทบ COVID-19
บริษัทหันมารักษาเงินสดในธนาคาร ทำให้อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับลดลง
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2.

ต้นทุนการขายและให้บริการ และอัตรากำไรขั้นต้น

สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนการขายและให้บริการรวมจำนวน 18.90 ล้านบาท ลดลง
0.84 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -4.23 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 19.74 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลัก
ดังต่อไปนี้
2.1. โคแมนชี่ มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 6.63 ล้านบาท ลดลง 2.42
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -26.71 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 9.05 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของ
เงินเดือนของพนักงานฝ่ายต้นทุน เนื่องจากในเดือนเมษายน 2563 โคแมนชี่ ได้เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และมี
พนักงานสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่ง ทำให้บริษัทมีภาพรวมการจ่ายเงินเดือนลดลง
2.2. ซินเนเจอร์ มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 6.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.28
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.88 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 5.35 ล้านบาท ซึ่งแปรผันตามต้นทุนจากการ
ขายฮาร์ดแวร์ที่เพิ่มขึ้นในงวด 3 เดือน ของปี 2564
2.3. วินสตาร์เทค มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 0.25 ล้านบาท ลดลง 0.37
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -59.32 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 0.62 ล้านบาท ซึ่งแปรผันตามต้นทุนจากการ
ขายคูปองที่ลดลงในงวด 3 เดือน ของปี 2564
2.4. เอไอ ซอฟท์ มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 5.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.64
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 43.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 3.75 ล้านบาท เนื่องจากการปรับเงินเดือน
ประจำปีของพนักงานฝ่ายต้นทุนและการเพิ่มขึ้นของค่าจ้างบุคคลภายนอกในการทำงานโปรเจกต์เป็นหลัก อีกทั้งในไตรมาสที่ 1
ของปี 2564 มีหลายโปรเจกต์ที่ทำงานข้ามปีแต่งานแล้วเสร็จในไตรมาสนี้หลายโปรเจกต์ ทำให้มีการกลับรายการจากรายการงาน
ระหว่างทำเข้าเป็นต้นทุนของแต่ละโปรเจกต์ ทำให้ตน้ ทุนขายและให้บริการสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 เพิ่มขึ้น
2.5. รูมซ์ ไม่มีต้นทุนการขายและให้บริการสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 ลดลง 0.96 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ
-100.00 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 0.96 ล้านบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของปีที่แล้ว รูมซ์ยังเปิด
ดำเนินงานอยู่ แต่ในปัจจุบัน รูมซ์หยุดดำเนินงานชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะดีขึ้น โดยต้นทุนการขายและให้บริการ
ของรูมซ์นั้นประกอบไปด้วยเงินเดือนของพนักงานฝ่ายต้นทุน และต้นทุนค่าบริการซอฟต์แวร์สำหรับการดำเนินงานเป็นหลัก
2.6. โกโกจิ ยังไม่มีต้นทุนการขายและให้บริการเข้ามาในงวด 3 เดือน ของปี 2564 เนื่องจากยังอยู่ในช่วงได้รับผลกระทบ
จาก COVID-19 ทำให้แผนการเปิดตัวการให้บริการของ โกโกจิ ต้องเลื่อนออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น
สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 กลุ่มบริษัทมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 9.04 ล้านบาท ลดลงจำนวน 12.45 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ -57.91 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีกำไรขั้นต้นเท่ากับ 21.49 ล้านบาท และมีอัตรากำไรขั้นต้นเท่ากับ
ร้อยละ 32.36 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 52.12 ซึ่งอัตรากำไรขั้นต้นที่ลดลงมีผลอันเนื่องมาจากรายได้
โดยรวมของกลุ่มบริษัทที่ลดลงไปนั้นสูงกว่าต้นทุนที่ลดลงตามผลประกอบการที่กล่าวข้างต้น โดยอัตรากำไรขั้นต้นของโคแมนชี่
สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 นั้นปรับตัวลดลงมาอยู่ที่ร้อยละ 34.71 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ
61.21 และอัตรากำไรขั้นต้นของซินเนเจอร์สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 นั้นอยู่ที่ร้อยละ 46.52 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับ
งวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ 51.32 อันเนื่องมาจากสัดส่วนรายได้จากการขายฮาร์ดแวร์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น ซึ่งการขาย
ฮาร์ดแวร์นั้นมีอัตรากำไรขั้นต้นที่ต่ำกว่าการขายซอฟต์แวร์ เป็นเหตุให้กำไรขั้นต้นลดลงเล็กน้อย และอัตรากำไรขั้นต้นสำหรับงวด 3
เดือน ของปี 2564 ของ เอไอ ซอฟท์ นั้นอยู่ที่ร้อยละ -6.78 (ขาดทุนขั้นต้น) ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเท่ากับร้อยละ
หน้า 3 จาก 7

252/118, 23/F, Unit G, Muang Thai-Phatra Tower II, Ratchadapisek Rd, Huai Kwang, Bangkok 10310 Tel: 02 6933569 Fax: 02 6933577

18.69 เนื่องจาก มีการว่าจ้างบุคลากรภายนอกสำหรับงานโปรเจกต์มากขึ้น และมีโปรเจกต์ที่ยังอยู่ในระหว่างทำหลายโปรเจกต์ ทำ
ให้ภาพรวมของอัตรากำไรขั้นต้นนั้นลดลงและไม่สามารถพลิกกลับมามีกำไรขั้นต้นได้
3.

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร

3.1. ต้นทุนในการจัดจำหน่าย
สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีต้นทุนในการจัดจำหน่ายรวมจำนวน 0.46 ล้านบาท ลดลง 0.91
ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -66.14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 1.37 ล้านบาท และมีสัดส่วนต้นทุนในการ
จัดจำหน่ายต่อรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 1.66 ซึ่งลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีสัดส่วน
เท่ากับร้อยละ 3.32 ซึ่งต้นทุนในการจัดจำหน่ายที่ลดลงนั้น เกิดจากงวด 3 เดือน ของปี 2564 ไม่มีการออกบูธแสดงสินค้าจาก
สถานการณ์ผลกระทบจาก COVID-19 และค่าคอมมิชชันที่ปรับตัวลดลงตามยอดขาย
3.2. ค่าใช้จ่ายในการบริหาร
สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายในการบริหารจำนวน 11.40 ล้านบาท ลดลง 12.17 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ -52.44 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 23.57 ล้านบาท และมีสัดส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การบริหารต่อรายได้จากการดำเนินงานเท่ากับร้อยละ 40.78 สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน
ของปีก่อน ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากับร้อยละ 57.17 โดยมีสาเหตุหลักดังต่อไปนี้
3.2.1. โคแมนชี่ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 7.28 ล้านบาท ลดลง 7.16 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ -49.60 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 14.44 ล้านบาท เนื่องจากในเดือนเมษายน 2563
โคแมนชี่ ได้เปิดโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด และมีพนักงานสมัครใจเข้าร่วมโครงการจำนวนหนึ่ง ซึ่งเงินที่จ่ายให้พนักงานที่เข้า
ร่วมโครงการนี้จะถูกบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหาร นอกจากนี้ โคแมนชี่มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เป็นครั้งแรกในปี 2563 ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2563 สูงกว่า
2564 มาก
3.2.2. ซินเนเจอร์ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 2.60 ล้านบาท ลดลง 0.07 ล้านบาท
หรือคิดเป็นร้อยละ -2.64 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 2.67 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่มี
สาระสำคัญต่องบกำไรขาดทุน
3.2.3. วินสตาร์เทค มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 0.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.06 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 298.39 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน -0.02 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่
มีสาระสำคัญต่องบกำไรขาดทุน
3.2.4. เอไอ ซอฟท์ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 1.39 ล้านบาท ลดลง 0.03 ล้าน
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ -1.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 1.42 ล้านบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่มี
สาระสำคัญต่องบกำไรขาดทุน
3.2.5. รูมซ์ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 0.01 ล้านบาท ลดลง 0.41 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ -98.20 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 0.42 ล้านบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของปีที่แล้ว รูมซ์
ยังเปิดดำเนินงานอยู่ แต่ในปัจจุบัน รูมซ์หยุดดำเนินงานชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์ COVID-19 จะดีขึ้น โดยค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของรูมซ์นั้นประกอบไปด้วยค่าเช่าและค่าบริหารจัดการเป็นหลัก
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3.2.6. โกโกจิ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 0.08 ล้านบาท ลดลง 4.55 ล้านบาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ -98.31 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีจำนวน 4.63 ล้านบาท เนื่องจากในงวด 3 เดือน ของปี 2563
โกโกจิยังมีพนักงานประจำทำงานอยู่ โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารในงวดดังกล่าวส่วนมากเป็นเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน
และ ณ สิ้นเดือนมีนาคม 2563 มีการจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมายให้พนักงาน เนื่องจากมีการเลิกจ้างพนักงานของโกโกจิให้เข้ากับ
สถานการณ์ผลกระทบ COVID-19 ส่วนในงวดเดียวกันของปี 2564 โกโกจิมีเพียงค่าเช่าสำหรับจดทะเบียนที่อยู่บริษัทจำนวน
เล็กน้อย
4.

กำไร (ขาดทุน) สุทธิและอัตรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ

สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 5.38
ล้านบาท ขาดทุนมากขึ้นจากงวด 3 เดือน ของปี 2563 จำนวน 2.00 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 58.85 ซึ่งมีผลขาดทุนส่วนที่เป็น
ของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 3.38 ล้านบาท และมีอัตราขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับร้อยละ -19.24 ซึ่งมี
อัตราขาดทุนเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ที่มีอัตราขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่เท่ากับร้อยละ -8.21
สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจากภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้โรงแรมและร้านอาหารหลาย
แห่งชะลอการเปิดดำเนินการไปอย่างไม่มีกำหนด อีกทั้งโกโกจิ ซึ่งตามแผนการเดิมจะเปิดตัวในช่วงต้นปี 2563 ต้องเลื่อนแผนการ
เปิดตัวการให้บริการออกไปจนกว่าสถานการณ์ดังกล่าวจะดีขึ้น นอกจากนี้ กลุ่มบริษัทต้องทำการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เพิ่มเติม ทำให้ตัวเลขในงบการเงินรวมนั้น ไม่สามารถพลิกกลับมามีกำไรได้ทั้งสองปี
5.

ฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 503.73 ล้านบาท หนี้สินรวมเท่ากับ 69.00
ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 434.73 ล้านบาท
5.1. สินทรัพย์
โดยบริษัทและบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 503.73 ล้านบาท มียอดลดลงจำนวน 13.53
ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ -2.62 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
5.1.1. ลดลงจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจำนวน 10.74 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากใช้ไปในการดำเนินงานตามปกติ
ธุรกิจประมาณ 3.44 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลให้ส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยจำนวน 5.39 และจากการนำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ระยะ
ยาว 1.09 ล้านบาท
5.1.2. ลดลงจากลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น จำนวน 1.36 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากการรับชำระเงินจากลูกหนี้ในระหว่างงวด
และตามยอดขายที่ลดลงจากผลกระทบ COVID-19
5.1.3. ลดลงจากสินค้าคงเหลือจำนวน 0.37 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน
5.1.4. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น จำนวน 0.01 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน
5.1.5. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์หมุนเวียนอื่นจำนวน 0.21 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน
5.1.6. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 1.09 ล้านบาท จากการนำเงินไปลงทุนในหุ้นกู้ระยะยาว
จำนวน 1 สัญญา
5.1.7. ลดลงจากอุปกรณ์จำนวน 0.53 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน
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5.1.8. ลดลงจากสินทรัพย์สิทธิการใช้จำนวน 0.27 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน
5.1.9. ลดลงจากสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่นจำนวน 1.01 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากการตัดจำหน่ายตามปกติ
5.1.10.เพิ่มขึ้นจากสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชีจำนวน 0.35 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน
5.1.11.ลดลงจากสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นจำนวน 0.90 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมียอดภาษีเงินได้หัก ณ ที่
ลดลงตามยอดขายที่ลดลง
5.2. หนี้สิน
หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 69.00 ล้านบาท มียอดลดลงจำนวน 4.51 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ -6.14
เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยสาเหตุดังต่อไปนี้
5.2.1. ลดลงจากเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นจำนวน 6.11 ล้านบาท โดยหลัก ๆ ประกอบไปด้วย
5.2.1.1. ลดลงจากเจ้าหนี้การค้าจำนวน 0.85 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามยอดขายที่ลดลงจากผลกระทบ COVID-19
5.2.1.2. ลดลงจากเงินมัดจำจากลูกค้าจำนวน 1.29 ล้านบาท ซึ่งลดลงตามยอดขายที่ลดลงจากผลกระทบ COVID-19
5.2.1.3. ลดลงจากเงินเดือนและโบนัสค้างจ่ายจำนวน 3.85 ล้านบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากซินเนเจอร์
และเอไอ ซอฟท์ เนื่องจากมีการจ่ายโบนัสพนักงานค้างจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว
5.2.1.4. ลดลงจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจำนวน 3.47 ล้านบาท ซึ่งส่วนมาก ลดลงจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากการแพ้คดี
ความและค่าสอบบัญชี ซึ่งในปัจจุบันได้จ่ายแล้วเรียบร้อย
5.2.1.5. เพิ่มขึ้นจากรายได้รับล่วงหน้าจำนวน 3.51 ล้านบาท จำนวนที่เพิ่มขึ้นหลัก ๆ มาจากรายได้รับล่วงหน้า
จากสัญญาให้บริการบำรุงรักษารายปี
5.2.1.6. ลดลงจากเจ้าหนี้อื่น – อื่น ๆ จำนวน 0.16 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน
5.2.2. ลดลงจากส่วนของหนี้สินตามสัญญาเช่าที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปีจำนวน 0.02 ล้านบาท และหนี้สินตามสัญญา
เช่าจำนวน 0.11 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน
5.2.3. เพิ่มขึ้นจากภาษีเงินได้ค้างจ่ายจำนวน 0.55 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ค้างจ่าย
ที่เกิดจากผลกำไรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเสียภาษี ของงวด 3 เดือน ปี 2564 จำนวน 0.55 ล้านบาท ในขณะที่สิ้นปี
2563 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จากผลกำไรที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนที่ต้องเสียภาษี ที่ยังไม่ได้ชำระ จำนวน 2.27 ล้านบาท
5.2.4. เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 0.02 ล้านบาท ซึ่งไม่มีสาระสำคัญต่องบแสดงฐานะการเงิน
5.2.5. เพิ ่ ม ขึ ้ น จากภาระผู ก พั น ผลประโยชน์ พ นั ก งาน จำนวน 1.16 ล้ า นบาท เนื ่ อ งจากมี ก ารคำนวณภาระผู ก พัน
ผลประโยชน์พนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยใหม่ ซึ่งส่วนมากเพิ่มขึ้นจากการเปลี่ยนข้อมูลสมมติฐานเก่าจำนวนประมาณ
0.57 ล้านบาท แต่มีการบันทึกต้นทุนบริการและดอกเบี้ยของงวดปัจจุบันจำนวน 0.59 ล้านบาท
5.3. ส่วนของผู้ถือหุ้น
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เท่ากับ 434.73 ล้านบาท ประกอบด้วย ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแล้ว
จำนวน 67.00 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 323.40 ล้านบาท กำไรสะสมจัดสรรแล้วตามกฎหมายจำนวน 6.47 ล้าน
บาท และกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรจำนวน 17.09 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 0.30 ล้านบาท และ
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ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 20.47 ล้านบาท ซึ่งส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ลดลงจาก ณ วันที่
31 ธันวาคม 2563 จำนวน 9.02 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ -2.03 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยสาเหตุ
ดังต่อไปนี้
5.3.1. ลดลงจากผลขาดทุนส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่สำหรับงวด 3 เดือน ของปี 2564 จำนวน 5.66 ล้านบาท
5.3.2. ลดลงจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 3.36 ล้านบาท โดยลดลงจากเงินปันผลส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่
ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวน 5.39 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากผลกำไรส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมของบริษัทย่อย 2.03
ล้านบาท
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
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