
หนา 1 จาก 5 หนา 

CMC 15/2019 

 

 9 สิงหาคม 2562 

 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดําเนินงานสําหรับงวดไตรมาสที ่2 สิ้นสุดวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  

ตามที่บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดนําสงงบการเงินเฉพาะของบริษัทและ 

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สําหรับงวดไตรมาสที ่2 ของป 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ผานการสอบทาน

จากผูสอบบัญชีแลวน้ัน บริษัทขอเรียนชี้แจงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการที่เกินกวารอยละ 20 ดังน้ี 

สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของบริษัทปรากฏตามตารางดานลางนี ้
 

* รายไดอื่น เชน ดอกเบี้ยรับ กําไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เปนตน  
 

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 บริษัทไดเซ็นสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟตแวร (ไทยแลนด) จํากัด  

(“เอ็มเอสแอล”) จํานวน 234,610 หุน โดยขายใหกับผูถือหุนเดิมในราคาหุนละ 487.70 บาท คิดเปนเงินจํานวนท้ังสิ้น 114.42 

ลานบาท ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2561 ดังน้ัน งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจึงแยกแสดงรายการบัญชีกําไร 

(ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษ ี

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 บริษัทไดรับเงนิที่เหลือจํานวน 102.98 ลานบาท จากการขายหุนดังกลาว เมื่อรวมกับเงนิมัดจําที่

ไดรับในไตรมาสท่ี 2 ป 2561 จํานวน 11.44 ลานบาท เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 114.42 ลานบาท ซึ่งครบทั้งจํานวนแลว 

 งบการเงินรวม 

สิ้นสุดวนัที่ 

30 มิถุนายน 2562 

สิ้นสุดวนัที่ 

30 มิถุนายน 2561 
เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการ 79.17 71.60 7.57 10.57 

รายไดอื่น* 3.82 1.72 2.10 122.09 

รายไดรวม 82.99 73.32 9.67 13.19 

ตนทุนการขายและใหบริการ 39.45 25.79 13.66 52.97 

กําไรขั้นตน (ไมรวมรายไดอื่น) 39.72 45.81 (6.09) (13.29) 

ตนทุนในการจัดจําหนาย 2.50 4.25 (1.75) (41.18) 

คาใชจายในการบริหาร 33.99 28.06 5.93 21.13 

ตนทุนทางการเงิน 0.004 0.007 (0.003) (42.86) 

กําไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 7.04 15.21 (8.17) (53.71) 

คาใชจายภาษีเงินได 0.20 1.54 (1.34) (87.01) 

กําไรสําหรับงวดจากการดําเนินงานตอเนื่อง 6.85 13.67 (6.82) (49.89) 

กําไร (ขาดทุน) สําหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษ ี                    - (0.72) 0.72 100.00 

กําไรสําหรับงวด 6.85 12.95 (6.10) (47.10) 

กําไรสวนท่ีเปนของบริษัทใหญ 3.25 10.03 (6.78) (67.60) 



หนา 2 จาก 5 หนา 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท วินสตารเทค จํากัด (“วินสตารเทค”) คิดเปนสัดสวนการถือหุน 

รอยละ 87.50 ของทุนที่ออกและชําระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2562 ไดรวมผลการดําเนินงาน

ของวินสตารเทค ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 

เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท เอไอ ซอฟท จํากัด (“เอไอ ซอฟท”) คิดเปนสัดสวนการถือหุน 

รอยละ 51 ของทุนที่ออกและชําระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2562 ไดรวมผลการดําเนินงาน 

ของเอไอ ซอฟท ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 

เมื่อวันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (“รูมซ”) คิดเปนสัดสวนการถือหุน

รอยละ 51 ของทุนที่ออกและชําระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2562 ไดรวมผลการดําเนินงาน 

ของรูมซ ตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 

เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท โคแมน ทราเวล จํากัด (“โคแมน ทราเวล”) คิดเปนสัดสวนการถือหุน

รอยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชําระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสําหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2562 ไดรวมผลการดําเนินงาน

ของโคแมน ทราเวล ตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน ถึง 30 มิถุนายน 2562 

รายได 

รายไดจากการขายและใหบริการ 

สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวนัที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขาย

และใหบริการรวมจํานวน 79.17 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 7.57 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 10.57 ซึ่ง

เกิดจากการเพ่ิมขึ้นของรายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทยอยเปนหลัก 

โดยรายไดของบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด (“ซินเนเจอร”) สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันที่  

1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 มีรายไดจํานวน 29.17 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้น 6.77 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 30.20 เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีรายได 22.40 ลานบาท โดยเปนผลมาจากบริษัทมียอดขายตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2561 ซึ่งชวง

ดังกลาวมีหางสรรพสินคาขนาดใหญเปดไลเลี่ยกันหลายแหง ทําใหรานอาหารมีความตองการใชซอฟตแวรบริหารจัดการรานอาหาร

เขามาอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีลูกคารายใหญเขามาในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2562 ทําใหรายไดสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 น้ัน

สูงขึ้น เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

นอกจากนี้ ในป 2562 ไดรวมรายไดจากวินสตารเทคและเอไอ ซอฟทเขามาในงวด 6 เดือน โดยผลการดําเนินงานของ 

วินสตารเทค ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 มีรายไดจํานวน 1.12 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการใหบริการติดตั้ง

ซอฟตแวรรวมถึงงานบริการดูแลรักษาและซอมบํารุงสําหรับซอฟตแวร เนื่องจากวินสตารเทคเปนผูผลิตและพัฒนาซอฟตแวร

สําหรับบริหารจัดการสนามกอลฟ และผลการดําเนินงานของเอไอ ซอฟท ตั้งแตวนัที่ 21 มกราคม ถึง 30 มถิุนายน 2562 มีรายได

จํานวน 7.53 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการใหบริการติดตั้งซอฟตแวรรวมถึงงานบริการดูแลรักษาและซอมบํารุงสําหรบัซอฟตแวร 

เน่ืองจากเอไอ ซอฟทเปนผูผลิตและพัฒนาซอฟตแวรสําหรับบริหารจัดการระบบสํารองตั๋วเครื่องบินและรถเชา 

อยางไรก็ตามบริษัทมีรายไดสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 จํานวน 41.87 ลานบาท ลดลงจํานวน 6.56 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ -13.55 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีรายได 48.43 ลานบาท ทั้งน้ีเปนผลมาจากการเลื่อนการติดตั้งของ

ลูกคาออกไปเปนชวงปลายปอันเนื่องมาจากการกอสรางและการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมนั้นไมเปนไปตามแผน โดยยอด

ซื้อจากลูกคาที่เลื่อนแผนการติดตั้งซอฟตแวรออกไปมจีํานวนประมาณ 10.25 ลานบาท ถามองในภาพรวมบริษัทยังคงม ีBacklog 

ทั้งสิ้นประมาณ 27.32 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการชะลอตัวในการลงทุนสรางโรงแรมใหม เน่ืองจากทิศทางการ



หนา 3 จาก 5 หนา 

ทองเที่ยวในป 2562 น้ันคอนขางต่ํากวาที่คาดการณไวและจํานวนนักทองเที่ยวหลัก คือนักทองเที่ยวจากจีนน้ันลดลง และจํานวน

หองพักวางเพ่ิมสูงข้ึน 

ในสวนของรูมซและโคแมน ทราเวลนั้น ยังไมมีรายไดเขามาในงวด 6 เดือน ของป 2562 เนื่องจากบริษัททั้ง 2 แหงเพ่ิง

ดําเนินการจัดตั้งบริษัทเสร็จ โดยรูมซยังอยูในชวงจัดเตรียมทีมงานและดําเนินการเสนอบริการกับลูกคา ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายได

ในชวงไตรมาสที่ 3 ของป 2562 และโคแมน ทราเวลยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวา

จะเริ่มมีรายไดในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2563 

รายไดอืน่ 

สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 บริษัทมีรายไดอ่ืนรวมจํานวน 3.82 ลานบาท เพ่ิมขึ้นจากงวดเดียวกันของปกอน จํานวน 

2.10 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 122.09 ซึ่งสวนใหญเกิดจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุน

ระยะยาว ซึ่งเพ่ิมขึ้น เนื่องจากในงวดไตรมาสที่ 2 และ 4 ของป 2561 บริษัทไดรับชําระเงินจากการจําหนายเอ็มเอสแอลจํานวน

รวมท้ังสิ้น 114.42 ลานบาท โดยบริษัทจัดใหมีการบริหารจัดการเงินสด โดยนําเงินฝากออมทรัพยไปลงทุนในเงินฝากประจํา เงิน

ลงทุนช่ัวคราวและเงนิลงทุนระยะยาว เพ่ือสรางดอกเบี้ยใหมากขึน้ 

ตนทุนการขายและใหบริการ และอัตรากําไรขั้นตน 

สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการขายและใหบริการรวมจํานวน 39.45 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จากงวดเดียวกันของปกอนจํานวน 13.66 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 52.97 โดยบริษัทมีตนทุนการขายและใหบริการจํานวน 

19.67 ลานบาท เพิ่มข้ึน 5.44 ลานบาท เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เกิดจากการปรับเงินเดือนประจําปของพนักงานฝาย

ตนทุน การเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงนิชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 

นอกจากนี้ ไดรวมตนทุนการขายและใหบริการจากวินสตารเทคเขามาเต็มงวด 6 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง  

30 มิถุนายน 2562 จํานวน 1.26 ลานบาท จากเอไอ ซอฟท ตั้งแตวันท่ี 21 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2562 จํานวน 4.43  

ลานบาท โดยตนทุนการขายและใหบริการของวินสตารเทคและเอไอ ซอฟทนั้นประกอบไปดวยเงินเดือนของพนักงานฝายตนทุน

เปนหลัก และตนทุนการขายและใหบริการของซินเนเจอรสําหรับงวด 6 เดือน มีจํานวน 13.51 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 3.40 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 33.61 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจํานวน 10.11 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามตนทุนจากการขาย

ฮารดแวรที่เพ่ิมข้ึนในงวด 6 เดือน ของป 2562 และจากการปรับเงินเดือนประจําปของพนักงานฝายตนทุนของซินเนเจอร 

สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรข้ันตนเทากับ 39.72 ลานบาท ลดลงจํานวน 6.09 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ -13.29 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีกําไรข้ันตนเทากับ 45.81 ลานบาท และมีอัตรากําไรข้ันตน

เทากับรอยละ 50.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 63.98 ซึ่งลดลงเนื่องจากตนทุนของบริษัทท่ีเพ่ิมขึ้นจาก

การปรับเงนิเดือนประจําปของพนักงานฝายตนทุน และการเพิ่มขึ้นของจํานวนพนักงานเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ ทําใหอัตรากําไร

ขั้นตนของบริษัทสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 นั้นอยูท่ีรอยละ 53.01 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 

70.61 และอัตรากําไรข้ันตนสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 ของ เอไอ ซอฟท นั้นอยูที่รอยละ 41.14 เนื่องจากโครงสรางการ

จัดการเรื่องบุคลากรนั้นแตกตางกัน ทําใหภาพรวมของอัตรากําไรข้ันตนนั้นลดลง 

ตนทุนในการจัดจําหนายและคาใชจายในการบริหาร 

สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการจัดจําหนายจํานวน 2.50 ลานบาท ลดลงจากป 

2561 จํานวน 1.75 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ -41.18 และมีสัดสวนตนทุนในการจัดจําหนายตอรายไดจากการดําเนินงานเทากับ

รอยละ 3.16 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 5.94 ซึ่งสาเหตทุี่ทําใหสัดสวนลดลง เนื่องจาก
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ในงวด 6 เดือน ของป 2562 บริษัทมีคาใชจายในการสงเสริมการขายลดลง เนื่องจากในป 2561 ฝายการตลาดไดไปดูงานออกบูธ 

จัดแสดงสินคาที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรมและรานอาหารในตางประเทศ ในขณะที่ป 2562 ไมมีคาใชจายดังกลาว และบริษัทม ี

คาคอมมิชชันลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลงสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 

สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารจํานวน 33.99 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 

2561 จํานวน 5.93 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 21.13 และมีสัดสวนของคาใชจายในการบริหารตอรายไดจากการดําเนินงาน

เทากับรอยละ 42.92 สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 ซึ่งเพิ่มข้ึนเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 

39.19 โดยคาใชจายในการบริหารที่เพ่ิมข้ึนไดแก คาใชจายท่ีเก่ียวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจําปของพนักงาน จํานวน

พนักงานท่ีเพิ่มข้ึน คาทองเที่ยวประจําปของพนักงานบริษัทท่ีเพิ่มข้ึน และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงนิชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน จํานวนประมาณ 1.62 ลานบาท เปนตน 

กําไรสุทธิและอัตรากําไรสุทธิ 

บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีใหมในป 2561 โดยผลประกอบการของเอ็มเอสแอลจะแสดงในช่ือกําไร (ขาดทุน)

สําหรับงวดจากการดําเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษี ซึ่งสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2561 เอ็มเอสแอลมีผลประกอบการขาดทุน

สุทธิจํานวน 0.72 ลานบาท (สุทธิจากรายการตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตน) ในขณะที่งวด 6 เดือน ของป 2562 ไมมีรายการ

ดังกลาว เนื่องจากการจําหนายเอ็มเอสแอลไดเสร็จสิ้นลงในป 2561 

สําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญจํานวน 3.25 ลานบาท 

ลดลงจากงวด 6 เดือน ของป 2561 จํานวน 6.78 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ -67.60 ซึ่งมีกําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ

จํานวน 10.03 ลานบาท และมีอัตรากําไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ 4.10 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกัน

ของปกอน โดยมีอัตรากําไรสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ 14.01 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลกําไรลดลง

เนื่องจากมีหลายโปรเจ็คท่ีลูกคาขอเลื่อนการติดตั้งออกไปในไตรมาสอ่ืน เนื่องจากลูกคายังไมพรอมใหเขาติดตั้ง โดยมียอดซื้อจาก

ลูกคาที่เลื่อนแผนงานออกไปจํานวนประมาณ 10.25 ลานบาท จากโรงแรมจํานวน 23 แหง และผลกระทบจากการชะลอตัวในการ

ลงทุนสรางโรงแรมใหม ทําใหสัดสวนรายไดที่เพิ่มขึ้นนั้นนอยกวาสัดสวนคาใชจายที่เพ่ิมข้ึน 

ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 มถิุนายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมสีินทรัพยรวมเทากับ 517.06 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 55.63 ลาน

บาท และสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 461.43 ลานบาท 

โดยบริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 517.06 ลานบาท มียอดลดลงจํานวน 1.11 

ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ -0.21 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเกิดจากเงนิสดและรายเทียบเทาเงนิสดเมื่อรวมกับ

เงินลงทุนชั่วคราวลดลง 31.19 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการจายเงินซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิมเพ่ือลงทุนในเอไอ ซอฟท 

จํานวนทั้งสิ้น 10.20 ลานบาท ในไตรมาสที่ 1 ป 2562 การเขาลงทุนในรูมซ จํานวน 1.53 ลานบาท การเขาลงทุนในโคแมน ทรา

เวล 7.50 ลานบาท การจายเงินปนผลประจําป 13.40 ลานบาท และเงนิสดทีใ่ชจายในการดําเนินงานตามปกติธุรกิจ อยางไรก็ตาม

คาความนิยมเพิ่มข้ึนเนื่องจากการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 จํานวน 8.13 ลานบาท และสินทรัพยไมมี

ตัวตนจํานวน 6.31 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาสินทรพัยไมมตีัวตนระหวางพัฒนาของ โคแมน ทราเวลจํานวน 5.31 ลานบาท และ

การทําระบบคอลเซ็นเตอรใหมของบริษัทจํานวนประมาณ 1.50 ลานบาท และเปนซอฟตแวรของเอไอ ซอฟทจํานวน 1.44 ลาน

บาท โดยมีคาตัดจําหนายสินทรัพยไมมีตัวตนจํานวน 2.13 ลานบาท และเงินลงทุนระยะยาวเพ่ิมขึ้นจํานวน 10.00 ลานบาท จาก

การลงทุนในหุนกู สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้น 3.53 ลานบาท โดยสวนมากจากการท่ีซินเนเจอรซื้อฮารดแวรมาเพื่อจําหนายเพ่ิมขึ้นและ

การเพ่ิมขึ้นของงานระหวางทําของเอไอ ซอฟท และมีสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.11 ลานบาท โดยสวนมากจาก

ภาษีเงนิไดถูกหัก ณ ที่จายท่ีเพ่ิมขึ้น 
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หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 55.63 ลานบาท มียอดเพิ่มขึ้นจํานวน 7.77 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

16.24 เมื่อเทียบกับ ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 ซึ่งเกิดจากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานของป 2562 เพ่ิมข้ึนจํานวน 5.61 ลาน

บาท (รวมยอดภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานของเอไอ ซอฟท เขามาจากการเขาลงทุน จํานวนประมาณ 2.61 ลานบาท) จาก

การปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน และจาก

จํานวนพนักงานที่เพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับการคํานวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยในครั้งกอน และจากการรวมหนี้สิน ณ วันที่  

30 มิถุนายน 2562 ของ เอไอ ซอฟทจากเขาลงทุนใน เอไอ ซอฟท (ไมรวมภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน) จํานวน 4.32 ลานบาท 

ซึ่งประกอบไปดวย เงินมัดจํารับจากลูกคา คาใชจายคางจาย รายไดรับลวงหนา และหน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน นอกจากนี้ บริษัทมียอด

เจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนเพ่ิมขึ้นประมาณ 1.74 ลานบาท โดยสวนมากเปนรายไดรับลวงหนาที่เพ่ิมขึ้นจากการรับชําระเงนิมัดจํา

กอนเขาติดตั้งงานใหลูกคา อยางไรก็ตาม ภาษีเงินไดคางจายลดลง 3.07 ลานบาท เนื่องจากในปนี้บริษัทมีกําไรสุทธิที่ตองเสียภาษี

ลดลง เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในสวนของหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนและหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี มียอดลดลง

เล็กนอย จํานวน 0.38 และ 0.30 ลานบาทตามลําดบั 

สวนของผูถือหุนรวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 เทากับ 461.43 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว

จํานวน 67.00 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจํานวน 323.40 ลานบาท กําไรสะสมจัดสรรแลวตามกฎหมายจํานวน 6.12 ลาน

บาท และกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรจํานวน 43.99 ลานบาท และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมจํานวน 20.92 ลานบาท ซึ่งสวน

ของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จํานวน 8.88 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -1.89 

เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จากการจายเงินปนผลจํานวน 13.40 ลานบาท ในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 กําไรสวนท่ี

เปนของผูถือหุนบริษัทใหญสําหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 จํานวน 3.25 ลานบาท และสวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุมเพิ่มข้ึน

จํานวน 1.27 ลานบาท 
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