
หนา 1 จาก 8 หนา 

CMC 17/2019 

 

 8 พฤศจิกายน 2562 

 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสท่ี 3 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  

ตามท่ีบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) หรือ (“โคแมนชี่”) ไดนำสงงบการเงินเฉพาะของ

บริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับงวดไตรมาสท่ี 3 ของป 2562 สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2562 ท่ีผานการ

สอบทานจากผูสอบบัญชีแลวน้ัน บริษัทขอเรียนช้ีแจงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการท่ีเกินกวารอยละ 20 ดังน้ี 

สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของบริษัทปรากฏตามตารางดานลางนี ้
 

* รายไดอื่น เชน ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนฯ เปนตน  
 

เมื ่อวันที่ 5 เมษายน 2561 บริษัทไดเซ็นสัญญาซื้อขายหุนของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟตแวร (ไทยแลนด) จำกัด  

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

ลานบาท ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ครั้งที่ 1/2561 ดังนั้น งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จจึงแยกแสดงรายการบัญชีกำไร 

(ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานท่ียกเลิกสุทธิจากภาษี 

เมื่อวันท่ี 9 ตุลาคม 2561 บริษัทไดรับเงินท่ีเหลือจำนวน 102.98 ลานบาท จากการขายหุนดังกลาว เมื่อรวมกับเงินมัดจำท่ี

ไดรับในไตรมาสท่ี 2 ป 2561 จำนวน 11.44 ลานบาท เปนจำนวนรวมท้ังสิ้น 114.42 ลานบาท ซึ่งครบท้ังจำนวนแลว 

 งบการเงินรวม 

สิ้นสุดวนัท่ี 

30 กันยายน 2562 

สิ้นสุดวนัท่ี 

30 กันยายน 2561 

(ปรับปรุงใหม) 

เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการ 129.46 116.93 12.53  10.72 

รายไดอื่น* 6.22 2.57 3.65  142.02 

รายไดรวม 135.68 119.50 16.18  13.54 

ตนทุนการขายและใหบริการ 61.89 40.00  21.89  54.73 

กำไรข้ันตน (ไมรวมรายไดอ่ืน) 67.57 76.93  (9.36) (12.17) 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 6.97 7.35  (0.38) (5.17) 

คาใชจายในการบริหาร 55.04 43.03  12.01  27.91 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 12.63 - 12.63  100.00 

ตนทุนทางการเงิน 0.005 0.01 (0.01) (50.00) 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได (0.86) 29.11 (29.97) (102.95) 

คาใชจายภาษีเงินได 1.96 2.83 (0.87) (30.74) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานตอเนื่อง (2.82) 26.28 (29.10) (110.73) 

ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได                    - (15.08) 15.08  (100.00) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (2.82) 11.20 (14.02) (125.18) 

กำไร (ขาดทุน) สวนท่ีเปนของบริษัทใหญ (8.85) 5.89 (14.74) (250.25) 



หนา 2 จาก 8 หนา 

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

รอยละ 87.50 ของทุนที่ออกและชำระแลว ในระหวางป 2562 บริษัทไดรับโอนหุนจากผูถือรายหนึ่งคิดเปนสัดสวนรอยละ 12.49 

รวมคิดเปนสัดสวนการถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 99.99 งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ของป 2562 ไดรวมผลการ

ดำเนินงานของวินสตารเทค ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2562 

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

รอยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ของป 2562 ไดรวมผลการดำเนินงาน 

ของเอไอ ซอฟท ตั้งแตวันท่ี 21 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2562 

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

รอยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 3 ของป 2562 ไดรวมผลการดำเนินงาน 

ของรูมซ ตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2562 

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

รอยละ 99.99 ของทุนท่ีออกและชำระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสท่ี 3 ของป 2562 ไดรวมผลการดำเนินงาน

ของโคแมน ทราเวล ตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2562 

1. รายได 

1.1. รายไดจากการขายและใหบริการ 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) มี

รายไดจากการขายและใหบริการรวมจำนวน 129.46 ลานบาท เพิ่มขึ้น 12.53 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 10.72 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจำนวน 116.93 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปน้ี 

1.1.1. โคแมนช่ี มีรายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 62.91 ลานบาท ลดลงจำนวน 15.23 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ -19.49 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 78.14 ลานบาท ทั้งนี้เปนผลมาจากการเลื่อนการติดตั้งของ

ลูกคาออกไปเปนชวงไตรมาสท่ี 4 ของป 2562 อันเน่ืองมาจากการกอสรางและการขออนุญาตประกอบกิจการโรงแรมน้ันไมเปนไป

ตามแผน โดยยอดซื้อจากลูกคาท่ีเลื่อนแผนการติดตั้งซอฟตแวรออกไปมีจำนวนประมาณ 9.62 ลานบาท ถามองในภาพรวมบริษัท

ยังคงมี Backlog ทั้งสิ ้นประมาณ 33.20 ลานบาท นอกจากนี้ยังมีผลกระทบจากการชะลอตัวในการลงทุนสรางโรงแรมใหม 

เนื่องจากทิศทางการทองเที่ยวในป 2562 นั้นคอนขางต่ำกวาที่คาดการณไวและจำนวนนักทองเที่ยวหลัก คือนักทองเที่ยวจากจีน

น้ันลดลง และจำนวนหองพักวางเพ่ิมสูงข้ึน 

1.1.2. บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (“ซินเนเจอร”) มีรายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 48.91 ลานบาท 

เพ่ิมข้ึน 12.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 33.80 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 36.55 ลานบาท โดยเปนผลมา

จากซินเนเจอรมียอดขายตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2561 ซึ่งชวงดังกลาวมีหางสรรพสินคาขนาดใหญเปดไลเลี่ยกันหลายแหง  

ทำใหรานอาหารมีความตองการใชซอฟตแวรบริหารจัดการรานอาหารเขามาอยางตอเนื่อง อีกทั้งมีลูกคารายใหมเขามาตลอด

ในชวง 3 ไตรมาสของป 2562 ทำใหรายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 น้ันสูงข้ึน เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน 

1.1.3. วินสตารเทค มีรายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 1.82 ลานบาท ลดลง 0.42 ลานบาท หรือคิดเปน 

รอยละ -18.60 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 2.23 ลานบาท มีสาเหตุมาจากจำนวนลูกคารายใหมในป 2562 

ลดลงจากปกอน เน่ืองจากลูกคาสนามกอลฟยังไมสนใจลงทุนในซอฟตแวรในปน้ี เน่ืองจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา 



หนา 3 จาก 8 หนา 

1.1.4. เอไอ ซอฟท มีรายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันท่ี 21 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2562 จำนวน 15.95 

ลานบาท โดยเปนรายไดจากการจำหนายซอฟตแวรสำหรับบริหารจัดการระบบสำรองตั๋วเครื่องบินและรถเชา 

1.1.5. รูมซ มีรายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2562 จำนวน 0.39 ลาน

บาท ซึ่งเปนรายไดจากการใหคำปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการรายไดใหกับโรงแรม 

1.1.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีรายไดเขามาในงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 30 กันยายน 2562 

เนื่องจากยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายไดในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 

2563 

1.2. รายไดอ่ืน 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 บริษัทมีรายไดอ่ืนรวมจำนวน 6.22 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากงวดเดียวกันของปกอน จำนวน 

3.65 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 142.02 ซึ่งสวนใหญเกิดจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุน

ระยะยาวของโคแมนช่ี ซึ ่งเพิ ่มขึ ้น เนื ่องจากในงวดไตรมาสที่ 2 และ 4 ของป 2561 บริษัทไดรับชำระเงินจากการจำหนาย 

เอ็มเอสแอลจำนวนรวมท้ังสิ้น 114.42 ลานบาท โดยบริษัทไดจัดใหมีการบรหิารจดัการเงินสด โดยนำเงินฝากออมทรัพยไปลงทุนใน

เงินฝากประจำ เงินลงทุนช่ัวคราวและเงินลงทุนระยะยาว เพ่ือสรางดอกเบ้ียใหมากข้ึน 

สวนบริษัทยอยอีก 5 บริษัท ไมมีรายไดอ่ืนท่ีมีสาระสำคัญตองบการเงินรวม 

2. ตนทุนการขายและใหบริการ และอัตรากำไรขั้นตน 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการขายและใหบริการรวมจำนวน 61.89 ลานบาท เพ่ิมข้ึน

จากงวดเดียวกันของปกอนจำนวน 21.89 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 54.73 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปน้ี 

2.1. โคแมนชี่ มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 28.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.73  

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.03 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 21.69 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการปรับเงินเดือน

ประจำปของพนักงานฝายตนทุนและการเพ่ิมข้ึนของจำนวนพนักงานเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงผลกระทบจากการปรับปรุง

ภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน 

2.2. ซินเนเจอร มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 22.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6.77 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 42.98 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 15.75 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามตนทุนจาก

การขายฮารดแวรท่ีเพ่ิมข้ึนในงวด 9 เดือน ของป 2562 จากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานฝายตนทุนของซินเนเจอร จาก 

คา Incentive ของพนักงานฝายตนทุน และจากการเพ่ิมข้ึนของสวัสดิการพนักงานฝายตนทุน 

2.3. วินสตารเทค มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 1.83 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.96 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 110.13 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 0.87 ลานบาท โดยสวนมากเพิ่มขึ้นจาก

เงินเดือนของพนักงานฝายตนทุนและการจางบุคคลภายนอกในการทำงานเปนหลัก 

2.4. เอไอ ซอฟท มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั ้งแตวันที ่ 21 มกราคม ถึง  

30 กันยายน 2562 จำนวน 7.17 ลานบาท โดยตนทุนการขายของเอไอ ซอฟทน้ันประกอบไปดวยเงินเดือนของพนักงานฝายตนทุน

และการจางบุคคลภายนอกในการทำงานเปนหลัก 
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2.5. รูมซ มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 

2562 จำนวน 0.03 ลานบาท 

2.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีตนทุนขายและใหบริการเขามาในงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน ถึง  

30 กันยายน 2562 เนื่องจากยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายการในชวง 

ไตรมาสท่ี 1 ของป 2563 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีกำไรข้ันตนเทากับ 67.57 ลานบาท ลดลงจำนวน 9.36 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ -12.17 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีกำไรขั้นตนเทากับ 76.93 ลานบาท และมีอัตรากำไรขั้นตน

เทากับรอยละ 52.19 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 65.79 ซึ่งลดลงเนื่องจากตนทุนของโคแมนชี่ที่เพิ่มข้ึน

จากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานฝายตนทุน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนกังานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามที่กลาว

ขางตน ทำใหอัตรากำไรข้ันตนของโคแมนช่ีสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 น้ันอยูท่ีรอยละ 54.83 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป

กอน ซึ่งเทากับรอยละ 72.24 สำหรับอัตรากำไรขั้นตนของซินเนเจอรสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 นั้นอยูที่รอยละ 53.97 ซึ่ง

ลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 57.36 อันเนื่องมาจากการจำหนายฮารดแวรที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่ง

ปกติฮารดแวรมีอัตรากำไรขั้นตนที่ต่ำกวาการใหบริการ และอัตรากำไรขั้นตนสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ของ เอไอ ซอฟท 

น้ันอยูท่ีรอยละ 55.04 เน่ืองจากโครงสรางการจัดการเรื่องบุคลากรน้ันแตกตางกัน ทำใหภาพรวมของอัตรากำไรข้ันตนน้ันลดลง 

3. ตนทุนในการจัดจำหนายและคาใชจายในการบริหาร 

3.1. ตนทุนในการจัดจำหนาย 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการจัดจำหนายรวมจำนวน 6.97 ลานบาท ลดลงจากป 

2561 จำนวน 0.37 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ -5.17 และมีสัดสวนตนทุนในการจัดจำหนายตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับ

รอยละ 5.38 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 6.29 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปน้ี 

3.1.1. โคแมนช่ี มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 4.91 ลานบาท ลดลง 0.71 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ -12.73 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 5.62 ลานบาท เนื่องจากโคแมนช่ีมีคาใชจายในการ

สงเสริมการขายลดลง โดยมีคาคอมมิชชันลดลงเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 

3.1.2. ซินเนเจอร มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 1.38 ลานบาท ลดลง 0.24 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ -14.57 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 1.62 ลานบาท เนื่องจากคาใชจายในสวนของ

การออกบูธจัดแสดงสินคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจรานอาหารทั้งในประเทศและตางประเทศลดลง และคาโฆษณาในวารสารและสื่อ

สิ่งพิมพ 

3.1.3. วินสตารเทค มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 0.11 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 0.11 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 100.00 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวนท่ีไมเปนสาระสำคัญตองบการเงินรวม 

3.1.4. เอไอ ซอฟท มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ถึง 30 กันยายน 

2562 จำนวน 0.30 ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไปดวยคาคอมมิชชัน 

3.1.5. รูมซ มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2562 

จำนวน 0.26 ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไปดวยคาคอมมิชชัน 
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3.1.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีตนทุนในการจัดจำหนายเขามาในงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน ถึง 30 

กันยายน 2562 เนื่องจากยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายการในชวง 

ไตรมาสท่ี 1 ของป 2563 

3.2. คาใชจายในการบริหาร 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารจำนวน 55.04 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 

2561 จำนวน 12.01 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 27.91 และมีสัดสวนของคาใชจายในการบริหารตอรายไดจากการดำเนินงาน

เทากับรอยละ 42.52 สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 

36.80 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปน้ี 

3.2.1. โคแมนช่ี มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 37.84 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 3.50 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 10.20 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 34.34 ลานบาท เนื่องจากโคแมนช่ีมีการเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น คาทองเที่ยวประจำปของ

พนักงานบริษัทที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงิน

ชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน 

3.2.2. ซินเนเจอร มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 10.78 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.28 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 26.87 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 8.50 ลานบาท เน่ืองจากซินเนเจอรมีการเพ่ิมข้ึน

ของคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากการ

ปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน 

3.2.3. วินสตารเทค มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 0.31 ลานบาท ลดลง 0.48 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ -61.27 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 0.79 ลานบาท เนื่องจากการออกจากตำแหนง

ของผูบริหารระดับสูงจำนวน 1 คน 

3.2.4. เอไอ ซอฟท มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ถึง 30 กันยายน 

2562 จำนวน 4.22 ลานบาท โดยสวนมากเปนเงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน และโบนัส  

3.2.5. รูมซ มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2562 

จำนวน 1.35 ลานบาท โดยสวนมากเปนเงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน และคาเชาสำนักงาน 

3.2.6. โคแมน ทราเวล มีคาใชจายในการบริหารเขามาในงวด 9 เดือน ของป 2562 ตั ้งแตวันที ่ 20 มิถุนายน ถึง  

30 กันยายน 2562 จำนวน 1.27 ลานบาท โดยสวนมากเปนเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน 

4. ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจำนวน 12.63 ลานบาท 

อันเนื่องมาจากฝายบริหารของบริษัทไดพิจารณาบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน วินสตารเทค เนื่องจากมีผล

ประกอบการขาดทุน 
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5. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธ ิ

บริษัทไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีใหมในป 2561 โดยผลประกอบการของเอ็มเอสแอลจะแสดงในชื่อกำไร (ขาดทุน)

สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี ซึ่งสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2561 เอ็มเอสแอลมีผลประกอบการขาดทุน

สุทธิจำนวน 15.08 ลานบาท (สุทธิจากรายการตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน) ในขณะที่งวด 9 เดือน ของป 2562 ไมมีรายการ

ดังกลาว เน่ืองจากการจำหนายเอ็มเอสแอลไดเสร็จสิ้นลงในป 2561 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญจำนวน -8.85  

ลานบาท ลดลงจากงวด 9 เดือน ของป 2561 จำนวน 14.74 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ -250.25 ซึ่งมีกำไรสวนท่ีเปนของผูถือหุน

บริษัทใหญจำนวน 5.89 ลานบาท และมีอัตราขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ -6.84 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับ

งวดเดียวกันของปกอน โดยมีอัตรากำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ 5.04 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผล

ประกอบการขาดทุนเนื่องจากมีการพิจารณาบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน วินสตารเทค จำนวน 12.63 ลาน

บาท และมีหลายโปรเจ็คท่ีลูกคาขอเลื่อนการติดตั้งออกไปในไตรมาสอื่น เนื่องจากลูกคายังไมพรอมใหเขาติดตั้ง โดยมียอดซื้อจาก

ลูกคาที่เลื่อนแผนงานออกไปจำนวนประมาณ 9.62 ลานบาท จากโรงแรมจำนวน 22 แหง และผลกระทบจากการชะลอตัวในการ

ลงทุนสรางโรงแรมใหม ทำใหสัดสวนรายไดท่ีเพ่ิมข้ึนน้ันนอยกวาสัดสวนคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึน 

6. ฐานะทางการเงิน 

ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากับ 523.04 ลานบาท หน้ีสินรวมเทากับ 68.81 ลาน

บาท และสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 454.23 ลานบาท 

6.1. สินทรัพย 

โดยบริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เทากับ 523.04 ลานบาท มียอดเพ่ิมข้ึนจำนวน 4.87 

ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 0.94 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดวยสาเหตุดังตอไปน้ี 

6.1.1. ลดลงจากจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดเมื่อรวมกับเงินลงทุนช่ัวคราวจำนวน 24.54 ลานบาท สาเหตุหลัก

มาจากการจายเงินซื้อหุนสามัญจากผูถือหุนเดิมเพื่อลงทุนในเอไอ ซอฟท จำนวนทั้งสิ้น 10.20 ลานบาท ในไตรมาสที่ 1 ป 2562 

การเขาลงทุนในรูมซ จำนวน 1.53 ลานบาท การเขาลงทุนในโคแมน ทราเวล 15.00 ลานบาท การจายเงินปนผลประจำป 13.40 

ลานบาท และเงินสดท่ีไดรับจากการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ 

6.1.2. เพิ่มขึ้นจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จำนวน 9.87 ลานบาท จากยอดลูกหนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ของ 

เอไอ ซอฟทจำนวน 9.71 ลานบาท ท่ีเพ่ิงเขาลงทุนในปน้ี 

6.1.3. ลดลงจากเงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่น 4.50 ลานบาท จากการรับชำระเงินกูยมืจากเอ็มเอสแอลในไตรมาสที่ 3 

ป 2562 จำนวน 4.50 ลานบาท 

6.1.4. เพิ่มขึ้นจากสินคาคงเหลือจำนวน 4.25 ลานบาท โดยสวนมากจากการที่ซินเนเจอรซื้อฮารดแวรมาเพื่อจำหนาย

เพ่ิมข้ึนและการเพ่ิมข้ึนของงานระหวางทำของเอไอ ซอฟท ท่ีเพ่ิงเขาลงทุนในปน้ี 

6.1.5. เพ่ิมข้ึนจากเงินลงทุนระยะยาวจำนวน 10.00 ลานบาท จากการลงทุนในหุนกูของบริษัทจำนวน 10.00 ลานบาท 
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6.1.6. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยไมมีตัวตนจำนวน 14.64 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากสินทรัพยไมมีตัวตนระหวางพัฒนา

ของโคแมน ทราเวลจำนวน 11.38 ลานบาท และการทำระบบคอลเซ็นเตอรใหมของบริษัทจำนวน 1.50 ลานบาท และเปน

ซอฟตแวรของเอไอ ซอฟทจำนวน 0.94 ลานบาท และเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยไมมตีัวตนและความสัมพันธกับลูกคาจากการรวมธุรกิจ

ของ เอไอ ซอฟทและวินสตารเทคสุทธิ จำนวน 5.99 ลานบาท อยางไรก็ตามสนิทรัพยไมมีตัวตนระหวางพัฒนาของโคแมนชี่ลดลง

จำนวน 5.43 ลานบาทจากการโอนสวนงาน B2C ไปยังโคแมนทราเวล 

6.1.7. คาความนิยมลดลงจำนวน 7.06 ลานบาท เนื่องจากบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนในวินสตารเทคจำนวน 

12.63 ลานบาท และจากการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2562 จำนวน 5.57 ลานบาท 

6.1.8. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจำนวน 1.45 ลานบาท โดยสวนมากเกิดจากภาษีเงินไดถูกหัก ณ ที่จายท่ี

เพ่ิมข้ึนของบริษัทและบริษัทยอย 

6.2. หนี้สิน 

หน้ีสินรวม ณ วันท่ี 30 กันยายน 2562 เทากับ 68.81 ลานบาท มียอดเพ่ิมข้ึนจำนวน 20.96 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

43.79 เมื่อเทียบกับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดวยสาเหตุดังตอไปน้ี 

6.2.1. เพ่ิมข้ึนจากเจาหน้ีการคาและเจาหน้ีอ่ืนจำนวน 17.15 ลานบาท ประกอบไปดวย 

6.2.1.1. เพิ่มขึ้นจากเจาหนี้การคาจำนวน 1.76 ลานบาท จากการซื้อฮารดแวรของซินเนเจอรเพิ่มขึ้นประมาณ 

1.81 ลานบาท 

6.2.1.2. เพิ ่มขึ ้นจากเงินมัดจำจากลูกคาจำนวน 4.05 ลานบาท จากเงินมัดจำรับกอนเขาติดตั ้งงานใหลูกคา 

ซินเนเจอร จำนวน 0.55 ลานบาท เอไอ ซอฟทจำนวน 2.27 ลานบาท และรูมซจำนวน 1.24 ลานบาท 

6.2.1.3. เพ่ิมข้ึนจากคาใชจายคางจายจำนวน 1.84 ลานบาท จำนวนท่ีเพ่ิมข้ึนหลัก ๆ มาจากซินเนเจอร และเอไอ 

ซอฟท จำนวน 0.88 ลานบาท และ 1.37 ลานบาทตามลำดับ ประกอบไปดวยโบนัสพนักงานของบริษัท

ยอยท้ังสองแหงท่ีทยอยตั้งเปนคาใชจายไวในไตรมาสท่ี 3 ป 2562  

6.2.1.4. เพิ่มขึ้นจากรายไดรับลวงหนาจำนวน 7.39 ลานบาท จากโคแมนช่ีจำนวน 5.91 ลานบาท ซินเนเจอร

จำนวน 0.88 ลานบาท และบริษัทยอยอ่ืน ๆ จำนวน 1.43 ลานบาท โดยเปนรายไดรบัลวงหนาจากสญัญา

ใหบริการบำรุงรักษารายป 

6.2.1.5. เพิ่มขึ้นจากเจาหนี้อื่น – อื่น ๆ จำนวน 2.11 ลานบาท จากโคแมน ทราเวล ซึ่งเปนเจาหน้ีอื่นจากการจาง

บริษัทภายนอกพัฒนาซอฟตแวรจำนวน 1.68 ลานบาท และซินเนเจอรอีกเล็กนอยจำนวน 0.55 ลานบาท 

6.2.2. ลดลงจากภาษีเงินไดคางจายจำนวน 2.65 ลานบาท เน่ืองจากในปน้ีบริษัทมีกำไรสุทธิท่ีตองเสียภาษีลดลง เมื่อเทียบ

กับ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

6.2.3. เพิ ่มขึ ้นจากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานของป 2562 จำนวน 6.44 ลานบาท (รวมยอดภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงานของเอไอ ซอฟท เขามาจากการเขาลงทุน จำนวน 2.70 ลานบาท) จากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน และจากจำนวนพนักงานท่ีเพ่ิมข้ึนเมื่อเทียบกับการ

คำนวณโดยนักคณิตศาสตรประกันภัยในครั้งกอน 
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6.3. สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 เทากับ 454.23 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ

แลวจำนวน 67.00 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจำนวน 323.40 ลานบาท กำไรสะสมจัดสรรแลวตามกฎหมายจำนวน 6.12 

ลานบาท และกำไรสะสมยังไมไดจัดสรรจำนวน 32.78 ลานบาท องคประกอบอ่ืนสวนของผูถือหุนจำนวน 0.30 ลานบาท และสวน

ไดเสียที ่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 24.63 ลานบาท ซึ ่งสวนของผูถือหุ น ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ลดลงจาก ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2561 จำนวน 16.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -3.42 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดวยสาเหตุ

ดังตอไปน้ี 

6.3.1. ลดลงจากการจายเงินปนผลจำนวน 13.40 ลานบาท ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2562 

6.3.2. ลดลงจากผลขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 8.85 ลานบาท 

6.3.3. เพ่ิมข้ึนจากองคประกอบอ่ืนสวนของผูถือหุนจำนวน 0.30 ลานบาท จากสัดสวนการถือหุนในวินสตารเทคท่ีเพ่ิมข้ึน 

6.3.4. เพิ่มขึ้นจากสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 5.86 ลานบาท จากเงินปนผลสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี

อำนาจควบคุมจำนวน -5.78 ลานบาท การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 5.92  

ลานบาท การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของเงินลงทุนในวินสตารเทคจำนวน -0.30 ลานบาท ผลกำไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 6.02 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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