
 
 

หนา 1 จาก 13 หนา 

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

CMC 02/2020 

 28 กุมภาพันธ 2563 

 

เรื่อง ช้ีแจงผลการดำเนินงานสำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

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

กิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี

แลวนั้น บริษัทขอเรียนช้ีแจงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการที่เกินกวารอยละ 20 ดังน้ี 

การวิเคราะหและคำอธิบายฝายจัดการ 

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 โคแมนชี่ประกอบธุรกิจหลักเปนผูพัฒนาเพ่ือจำหนายซอฟตแวรหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารจัดการโรงแรมและ

เซอรวิสอะพารตเมนต และใหบริการติดตั้งโปรแกรมดังกลาวในสถานที่ประกอบการของลูกคา จัดหลักสูตรฝกอบรมผูใชโปรแกรม 

และใหบริการหลังการขายโดยการใหคำปรึกษา การบริการซอมบำรุงตาง ๆ และการบรกิารอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

 บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (“ซินเนเจอร”) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูพัฒนาเพื่อจำหนาย ติดตั้ง และใหบรกิาร

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารจัดการรานอาหาร สปา และบริการ เปนตน ซึ ่งเปนทรัพยสินทางปญญาของซินเนเจอร  

โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม pRoMiSe กับกรมทรพัยสินทางปญญา 

บริษัท วินสตารเทค จำกัด (“วินสตารเทค”) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูพัฒนา จำหนาย ติดตั้ง และใหบริการโปรแกรม 

โดยเนนซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอลฟแบบครบวงจร โดยจดลิขสิทธิ ์ทรัพยสินทางปญญา และได 

การรับรองมาตรฐาน ISO29110 ในสวนการพัฒนาโปรแกรม ในระหวางป 2562 บริษัทไดรับโอนหุนจากผูถือรายหนึ่งคิดเปน

สัดสวนรอยละ 12.49 รวมคิดเปนสัดสวนการถือหุนทั้งสิ้นรอยละ 99.99 

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

รอยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแลว โดยเอไอ ซอฟทประกอบธุรกิจพัฒนา จำหนาย ติดตั้ง และใหบริการโปรแกรมสำหรับระบบ

การสำรองที่นั ่งสายการบินออนไลน โดยเปนพันธมิตรกับ AMADEUS Southeast Asia และ AMADEUS Asia ซึ่งมีลูกคาที่เปน

ตัวแทนธุรกิจทองเที่ยวและสายการบินมากกวา 200 ราย ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก งบการเงินรวมของบริษัท 

และบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดรวมผลการดำเนินงานของเอไอ ซอฟท ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2562  

ถึง 31 ธันวาคม 2562 
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เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท รูมซ อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (“รูมซ”) คิดเปนสัดสวน 

การถือหุนรอยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแลว โดยรูมซประกอบธุรกิจใหบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

และพัฒนารายไดใหกับโรงแรม วิเคราะหการบริหารจัดการและพัฒนารายไดใหกับโรงแรมโดยผูเชี ่ยวชาญ ทำใหสามารถวาง

แผนการขายหองพักไดอยางเหมาะสม ตรงตอความตองการของลูกคา ในเวลาที่ถูกตอง ดวยราคาที่ดี ผานชองทางที่เหมาะสม  

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดรวมผลการดำเนินงานของรูมซ ตั้งแตวันที่  

14 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“โคแมน ทราเวล”) คิดเปนสัดสวน 

การถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแลว โดยโคแมน ทราเวลประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการสำรองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน  

รถเชา และอื ่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวทุกประเภท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับปสิ ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2562 ไดรวมผลการดำเนินงานของโคแมน ทราเวล ตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

งบการเงนิรวมของบรษิัทและบริษัทยอย สำหรับปส้ินสดุวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดรวมผลการดำเนินงานของ

บริษัทยอย ดังตอไปนี ้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดตั้งขึ้นใน

ประเทศ 

ถือหุนในอัตรารอยละ  

ณ วันท่ี 31 

ธันวาคม 
หมายเหตุ 

2562 2561 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี 

จำกัด 

ใหบริการเก่ียวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ไทย 51.00 51.00 เขาลงทุนเมื่อวันที ่

20 มิถุนายน 2560  

บริษัท วินสตารเทค จำกัด ใหบริการเกี่ยวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ไทย 99.99 87.50 เขาลงทุนเมื่อวันที่  

1 มิถุนายน 2561 

บริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด ใหบริการเก่ียวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ไทย 51.00 - เขาลงทุนเม่ือวันที่  

21 มกราคม 2562 

บริษัท รมูซ  

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ใหคำปรึกษาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการรายไดใหกับโรงแรม 

ไทย 51.00 - เขาลงทุนเม่ือวันที่  

14 พฤษภาคม 2562 

บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด ใหบริการสำรองหองพักและ

บริการสำรองอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ

กับการทองเท่ียว 

ไทย 99.99 - เขาลงทุนเม่ือวันที่  

20 มิถุนายน 2562 
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สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของบริษัทปรากฏตามตารางดานลางนี้ 

* รายไดอื่น เชน ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เปนตน 

 ในป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย (“งบการเงินรวม”) แสดงรายไดรวมจากการขายและ

ใหบริการจำนวน 196.47 ลานบาท และ 173.58 ลานบาท ตามลำดับ 

 ป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการเพ่ิมขึ้นจำนวน 22.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.19  

เกิดจากรายไดที่เพ่ิมข้ึนของซนิเนเจอรจำนวน 11.63 ลานบาท เนื่องจากในปนี้ซินเนเจอรมีงานที่เก่ียวของกับการขายและใหบริการ

โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรบัรานอาหาร และดูแลรักษาซอมบำรุงท่ีเกี่ยวของเพ่ิมขึ้นจากปกอน และเพิ่มข้ึนจากรายไดของเอไอ ซอฟท

จำนวน 28.72 ลานบาท ที่รวมรายไดเขามาในปนี้เปนปแรก จำนวน 11 เดือน 11 วัน โดยรายไดสวนใหญเปนรายไดจากการ

จำหนายซอฟตแวรสำหรับบริหารจัดการระบบสำรองต๋ัวเคร่ืองบินและรถเชา และเพิ่มขึ้นจากรายไดของรูมซ จำนวน 4.18 ลานบาท 

ที่รวมรายไดเขามาในปนี้เปนปแรก จำนวน 7 เดือน 18 วัน โดยรายไดสวนใหญเปนรายไดจากการใหคำปรึกษาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการรายไดใหกับโรงแรม อยางไรก็ตาม โคแมนชี่มีรายไดจากการขายและใหบริการลดลงจำนวน 19.90 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ (17.68) จากการชะลอตัวในการลงทุนสรางโรงแรมใหม เนื่องจากทิศทางการทองเที่ยวในป 2562 นั้นคอนขางต่ำกวาที่

คาดการณไวและจำนวนนักทองเท่ียวหลัก คือนักทองเท่ียวจากจีนนั้นลดลง และจำนวนหองพักวางเพ่ิมสูงข้ึน 

 งบการเงินรวม 

สิ้นสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2562 

สิ้นสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม) 

เพิ่มขึ้น (ลดลง) 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการ 196.47 173.58  22.89  13.19 

รายไดอื่น* 8.78 16.63  (7.85) (47.20) 

รายไดรวม 205.25 190.21  15.04 7.91 

ตนทุนการขายและใหบริการ 89.83 57.86  31.97 55.25 

กำไรขั้นตน (ไมรวมรายไดอื่น) 106.64 115.72  (9.08) (7.85) 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 9.15 10.27  (1.12) (10.91) 

คาใชจายในการบริหาร 77.85 60.84  17.01  27.96 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 12.63 -  12.63  100.00 

ตนทุนทางการเงิน 0.01 0.01 -    - 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 15.78 61.23  (45.45) (74.23) 

คาใชจายภาษีเงินได 4.35 4.68  (0.33) (7.05) 

กำไรสำหรับปจากการดำเนินงานตอเนื่อง 11.43 56.55  (45.12) (79.79) 

ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีเงินได - (15.08)  15.08  100.00 

กำไรสำหรับป 11.43 41.47  (30.04) (72.44) 

กำไรสำหรับป - สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2.31  32.75   (30.44) (92.95) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุน - ผลขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิจากภาษีเงนิได (1.95) (2.48)  0.53  21.37 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 9.48 38.99  (29.51) (75.69) 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป - สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.36 30.28  (29.92) (98.81) 
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ในป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญจำนวน 2.31 ลานบาท และ 32.75 

ลานบาท ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 1.13 และรอยละ 17.22 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงมีสาเหตุมา

จากโคแมนช่ีมีผลกำไรที่ลดลงประมาณ 28.34 ลานบาท ซึ่งเปนผลกระทบจากรายไดที่ลดลงตามเหตุผลท่ีกลาวไปกอนหนานี้ 

อนึ่ง หากบริษัทไมรวมผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจำนวน 12.63 ลานบาท และผลกระทบจากการปรับปรุง

ผลประโยชนพนักงานจากสูงสุด 300 วันเปน 400 วัน จำนวน 2.18 ลานบาท ที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน จะทำใหงบการเงินรวมมี

กำไรสุทธิรวมสำหรับป 2562 จำนวน 16.90 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญเทากับรอยละ 8.23 

1. รายได 

1.1. รายไดจากการขายและใหบริการ 

โครงสรางรายไดจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 

รายไดจากการดำเนินงาน 

งบการเงินรวมสำหรบัป 

2562 2561 เพิ่มขึ้น / (ลดลง) 

ลานบาท รอยละตอ

รายไดรวม 

ลานบาท รอยละตอ

รายไดรวม 

ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบรกิาร และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เกี่ยวของโดยบริษัท 

 ขายและบรกิารติดตั้งโปรแกรม 41.59 21.17 61.56 35.46 (19.97) (32.44) 

 บริการดูแลรกัษาและซอมบำรุง 48.29 24.58 46.83 26.98 1.46 3.12 

 บริการอื่น ๆ1 2.76 1.40 4.15 2.39 (1.39) (33.49) 

 รวม 92.64 47.15 112.54 64.83 (19.90) (17.68) 

รายไดจากการขายและบรกิาร และดูแลรักษาซอมบำรุงที่

เกี่ยวของโดยซินเนเจอร 
68.81 35.02 57.18 32.94 11.63 20.34 

รายไดจากการขายและบรกิาร และดูแลรักษาซอมบำรุงที่

เกี่ยวของโดยวินสตารเทค 
2.13 1.09 3.86 2.23 (1.73) (44.82) 

รายไดจากการขายและบรกิาร และดูแลรักษาซอมบำรุงที่

เกี่ยวของโดยเอไอ ซอฟท 
28.72 14.62 - - n/a2 n/a2 

รายไดจากการขายและบรกิาร และดูแลรักษาซอมบำรุงที่

เกี่ยวของโดยรูมซ 
4.17 2.12 - - n/a3 n/a3 

รายไดจากการขายและบรกิาร และดูแลรักษาซอมบำรุงที่

เกี่ยวของโดยโคแมน ทราเวล 
- - - - n/a4 n/a4 

 รวมรายไดจากการขายและใหบริการ 196.47 100.00 173.58 100.00 22.89 13.19 

หมายเหตุ:  1 บริการอื่นที่เกีย่วของ เชน การลงโปรแกรมใหม และการแกไขปญหาการใชงานเปนรายครั้ง เปนตน 
 2 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบรษิัทเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทตั้งแตวันที่ 21 มกราคม 2562 
 3 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบรษิัทเขาลงทุนในรมูซตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 4 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบรษิัทเขาลงทุนในโคแมน ทราเวลตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน 2562 
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สำหรับป 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) มรีายไดจากการขายและใหบริการรวมจำนวน 196.47 

ลานบาท และ 173.58 ลานบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 22.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.19 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของ

ปกอน โดยมสีาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

1.1.1. โคแมนชี่ มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เก่ียวของในป 2562 และป 2561 จำนวน 

92.64 ลานบาท และ 112.54 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 47.15 และรอยละ 64.83 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม

ตามลำดับ ลดลงจำนวน 19.90 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (17.68) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมีสาเหตุของการ

ลดลงดังตอไปนี้ 

(ก) รายไดจากขายและบริการติดตั้งโปรแกรมในป 2562 และ 2561 มีจำนวน 41.59 ลานบาท และ 

61.56 ลานบาท คดิเปนรอยละ 21.17 และรอยละ 35.46 ของรายไดจากการขายและใหบรกิารรวมตามลำดับ 

ซึ่งลดลงจำนวน 19.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (32.44) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน จากการ

ชะลอตัวในการลงทุนสรางโรงแรมใหม เนื ่องจากทิศทางการทองเที่ยวในป 2562 นั ้นคอนขางต่ำกวาที่

คาดการณไว และนักทองเท่ียวหลักคือนักทองเที่ยวจีนนั้นลดลง และจำนวนหองพักวางเพ่ิมสูงข้ึน ทำใหหลาย

โรงแรมเลื่อนการติดตั้งออกไป เปนผลใหยอดขายและบริการติดตั้งโปรแกรมนั้นลดลง โดยยอดซื้อจากลูกคาที่

เลื่อนแผนการติดตั้งซอฟตแวรออกไปมีจำนวนประมาณ 8.74 ลานบาท อยางไรก็ตาม ถามองในภาพรวมบริษัท

ยังคงมี Backlog ทั้งสิ้นประมาณ 25.96 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะทยอยติดตั้งในป 2563 

 โดยโคแมนช่ีมีลูกคาโรงแรมรายใหมในป 2562 จำนวน 128 แหง เปนจำนวนโรงแรมใหมที่เพ่ิมขึ้นใน

อัตราที่มากกวาปกอน 15 แหง หรือคิดเปนรอยละ 13.27 จากปกอนท่ีมีจำนวน 113 แหง และรายไดเฉลี่ยใน

ป 2562 และ 2561 เทากับ 3.25 แสนบาทตอโรงแรม และ 5.45 แสนบาทตอโรงแรมตามลำดับ ลดลงจากป

กอนเฉลี่ยจำนวน 2.20 แสนบาทตอโรงแรม หรือคิดเปนรอยละ (40.36) ซึ่งรายไดตอโรงแรมจะมากหรือนอยนั้น 

ข้ึนอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน จำนวนหอง จำนวนระบบงาน เปนตน 

(ข) ในป 2562 และ 2561 โคแมนชี่มีรายไดจากการใหบริการดูแลรักษาและซอมบำรุงจำนวน 48.29 

ลานบาท และ 46.83 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.58 และรอยละ 26.98 ของรายไดจากการขายและ

ใหบริการรวมตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 1.46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.12 มีสาเหตุหลักมาจากการที่ 

โคแมนช่ีสามารถขยายฐานลูกคาได ซึ่งในการขายและใหบริการติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกจะรวมรายไดจากการ

บริการดูแลรักษาและซอมบำรุงดวยเปนสัดสวนประมาณรอยละ 12 - 15 ของมูลคางานในแตละสัญญา ซึ่งจะ

ทยอยรับรูรายไดในสวนนี้ตามสัดสวนท่ีไดใหบริการกับลูกคาไปแลว และอีกสวนหนึ่งมาจากการที่ลูกคาตอ

สัญญาการบริการดูแลรักษาระบบกับทางโคแมนช่ีหลังจากปแรกจึงทำใหรายไดในสวนนี้เพิ่มขึ้นจากป 2561 

เนื่องจากโคแมนช่ีมีฐานลูกคาที่เพ่ิมมากข้ึนอยางตอเนื่อง 
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(ค) รายไดจากการใหบริการอื่น ๆ สวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการดานโปรแกรมและคอมพิวเตอร

แกลูกคาที่ไมไดอยูในสัญญาบริการดูแลรักษาและซอมบำรุง โดยคิดคาบริการเปนรายครั้ง โดยในป 2562 และ 

2561 โคแมนช่ีมีรายไดจากบริการอื่นจำนวน 2.76 ลานบาท และ 4.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.40 

และรอยละ 2.39 ของรายไดรวมจากการดำเนินงานตามลำดับ โดยในป 2562 รายไดจากการใหบริการอ่ืน

ลดลงจำนวน 1.39 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (33.49) มีสาเหตุหลักมาจากในป 2562 มีลูกคาที่กลับเขามา

ตอสัญญาบริการดูแลรักษาและซอมบำรุงไมมากเทาป 2561 เปนผลใหรายไดจากการอัพเกรดเวอรชันกอนตอ

สัญญาบริการดูและรักษาและซอมบำรุงลดลง 

1.1.2. ซินเนเจอร มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที ่เกี่ยวของในป 2562 และป 2561 

จำนวน 68.81 ลานบาท และ 57.18 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 35.02 และรอยละ 32.94 ของรายไดจากการขายและใหบริการ

รวมตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 11.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนผลมาจาก 

ซินเนเจอรมียอดขายตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2561 ซึ่งชวงดังกลาวมีหางสรรพสินคาขนาดใหญเปดไลเลี่ยกันหลายแหง ทำให

รานอาหารมีความตองการใชซอฟตแวรบริหารจัดการรานอาหารรวมถึงฮารดแวรที่เกี่ยวของทั้งหมดเขามาอยางตอเนื่อง อีกทั้งมี

ลูกคารายใหมเขามาตลอดทั้งป ทำใหรายไดของป 2562 นั้นสูงข้ึน 

1.1.3. วินสตารเทค มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เกี่ยวของในป 2562 และป 2561 

จำนวน 2.13 ลานบาท และ 3.86 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 1.09 และรอยละ 2.23 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม

ตามลำดับ ซึ่งลดลงจำนวน 1.73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (44.82) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน มีสาเหตุมาจากจำนวน

ลูกคารายใหมในป 2562 ลดลงจากป 2561 เนื่องจากลูกคาสนามกอลฟยังไมสนใจลงทุนในซอฟตแวรในปนี้ เนื่องจากภาวะ

เศรษฐกิจซบเซา 

1.1.4. เอไอ ซอฟท มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที ่เกี ่ยวของในป 2562 ตั้งแตวันที่  

21 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 28.72 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 14.62 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม 

โดยเปนรายไดจากการจำหนายซอฟตแวรสำหรับบริหารจัดการระบบสำรองตั๋วเครื่องบินและรถเชา 

1.1.5. รูมซ มรีายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เก่ียวของในป 2562 ตั้งแตวันท่ี 14 พฤษภาคม 

ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4.18 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 2.13 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม ซึ่งเปนรายไดจาก

การใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายไดใหกับโรงแรม 

1.1.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมรีายไดเขามาในป 2562 ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากยังอยู

ในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายไดในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2563 
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1.2. รายไดอื่น 

ในป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงรายไดอื่นจำนวน 8.78 ลานบาท และ 16.63 ลานบาท ตามลำดับ ลดลง

จำนวน 7.85 ลาน หรือคิดเปนรอยละ (47.20) เนื่องจากในป 2561 มีการรับรูกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็มเอสแอล 

ซอฟตแวร (ไทยแลนด) จำกัด (“เอ็มเอสแอล”) จำนวน 12.55 ลานบาท ซึ่งเปนผลตางระหวางมูลคาสิ่งตอบแทนที่ไดรับและราคา

ตามบัญชีซึ่งประกอบไปดวยสินทรัพยและหนี้สินของเอ็มเอสแอล และรายไดดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน จำนวน 

3.87 ลานบาท ในขณะที่รายไดอ่ืนในป 2562 สวนใหญเกิดจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนเพียงอยางเดียว ซึ่งมี

จำนวนเพ่ิมข้ีนมาอยูที่ 8.16 ลานบาท 

สวนบริษัทยอยอีก 5 บริษัท ไมมีรายไดอ่ืนที่มีสาระสำคัญตองบการเงนิรวม 

2. ตนทุนการขายและใหบริการ และอัตรากำไรขั้นตน 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงนิรวมแสดงตนทุนการขายและใหบริการรวมจำนวน 89.83 ลานบาท และ 57.85 

ลานบาทตามลำดับ เพ่ิมขึ้นจำนวน 31.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.25 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลัก

ดังตอไปนี้ 

2.1. โคแมนช่ี มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 37.24 ลานบาท และ 29.80 ลานบาท 

ซึ่งเพิ่มข้ึน 7.44 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.97 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเกิดจากการปรับเงนิเดือนประจำปของ

พนักงานฝายตนทุนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน จำนวน 1.72 ลานบาท 

2.2. ซินเนเจอร มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 34.45 ลานบาท และ 26.25 

ลานบาท เพิ่มข้ึน 8.20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.23 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งแปรผันตามตนทนุจากการขาย

ฮารดแวรที่เพ่ิมขึ้นในป 2562 นอกจากนั้นยังเกิดจากการปรับเงนิเดือนประจำปของพนักงานฝายตนทุนของซินเนเจอร และจากคา 

Incentive และสวัสดิการของพนักงานฝายตนทุน 

2.3. วินสตารเทค มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 1.88 ลานบาท และ 1.56 ลาน

บาทเพิ่มขึ้น 0.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.51 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยสาเหตุที่ตนทุนขายและใหบริการ 

มียอดสูงขึ้น เนื่องจากในปที่แลวบริษัทเริ่มลงทุนในวินสตารเทคตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ทำใหรวมผลการดำเนินงานเขามา

เพียง 7 เดือน ทำใหตนทุนในปท่ีแลวต่ำกวาปนี้ 

2.4. เอไอ ซอฟท มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับป 2562 ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 

จำนวน 14.64 ลานบาท โดยตนทุนการขายของเอไอ ซอฟทนั้นประกอบไปดวยเงินเดือนและโบนัสของพนักงานฝายตนทุนและการ

จางบุคคลภายนอกในการทำงานเปนหลัก 
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2.5. รูมซ มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับป 2562 ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 

1.63 ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไปดวยเงินเดอืนของพนักงานฝายตนทุน 

2.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีตนทุนขายและใหบริการเขามาในป 2562 ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายการในชวงไตรมาสท่ี 1 ของป 2563 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงกำไรขั้นตนเทากับ 106.64 ลานบาท และ 115.72 ลานบาท ลดลง

จำนวน 9.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (7.85) และมีอัตรากำไรข้ันตนเทากับรอยละ 54.28 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 

ซึ่งเทากับรอยละ 66.67 ซึ่งลดลงเนื่องจากตนทุนของกลุมบริษัทที่เพิ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานฝายตนทุน 

และการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามที่กลาวขางตน แตรายไดเติบโตในอัตราสวนที่นอยกวาตนทุน  

ทำใหอัตรากำไรขั้นตนของโคแมนชี่สำหรับป 2562 นั้นอยูที่รอยละ 59.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 

73.52 สำหรับอัตรากำไรข้ันตนของซินเนเจอรสำหรับป 2562 นั้นอยูที่รอยละ 49.93 ซึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของ

ปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 54.09 อันเนื่องมาจากการจำหนายฮารดแวรที่เพ่ิมสูงข้ึน ซึ่งปกติฮารดแวรมีอัตรากำไรข้ันตนท่ีต่ำกวาการ

ใหบริการ และอัตรากำไรข้ันตนสำหรับป 2562 ของรมูซนั้นอยูท่ีรอยละ 61.06 อยางไรก็ตามอัตรากำไรขั้นตนสำหรับป 2562 ของ 

เอไอ ซอฟท นั้นอยูที่รอยละ 49.04 เนื่องจากโครงสรางการจัดการเรื่องบุคลากรนั้นแตกตางกัน ทำใหภาพรวมของอัตรากำไรขั้นตน

นั้นลดลง 

3. ตนทุนในการจัดจำหนายและคาใชจายในการบริหาร 

3.1. ตนทุนในการจัดจำหนาย 

 สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงตนทนุในการจัดจำหนายรวมจำนวน 9.15 ลานบาท และ 10.27 ลานบาท 

ตามลำดับ ลดลงจำนวน 1.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (10.91) และมีสัดสวนตนทุนในการจัดจำหนายตอรายไดจากการ

ดำเนินงานเทากับรอยละ 4.66 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 5.92 โดยมีสาเหตหุลัก

ดังตอไปนี ้

3.1.1. โคแมนชี่ มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 5.82 ลานบาท และ 6.81 ลานบาท 

ตามลำดับ ลดลง 0.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (14.54) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากโคแมนชี่มีคาใชจายใน

การสงเสริมการขายลดลง โดยมีคาคอมมิชชันลดลงเนื่องจากยอดขายที่ลดลงสำหรับป 2562 

3.1.2. ซินเนเจอร มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 2.10 ลานบาท และ 3.50 ลานบาท 

ตามลำดับ ลดลง 1.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (40.00) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากคาใชจายในสวนของ

การออกบูธจัดแสดงสินคาที่เกี่ยวของกับธุรกิจรานอาหารทั้งในประเทศและตางประเทศลดลง และคาโฆษณาในวารสารและสื่อ

สิ่งพิมพลดลง 
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3.1.3. วินสตารเทค มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 0.11 ลานบาท และ 0.02 ลานบาท 

ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 0.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 450.00 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวนที่ไมเปนสาระสำคญั

ตองบการเงนิรวม 

3.1.4. เอไอ ซอฟท มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับป 2562 ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ถึง 30 ธันวาคม 2562 จำนวน 

0.67 ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไปดวยคาคอมมิชชันและคาตอบแทนสวนแบงการตลาด 

3.1.5. รูมซ มีตนทุนในการจัดจำหนายสำหรับป 2562 ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.45 

ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไปดวยคาคอมมิชชัน 

3.1.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีตนทุนในการจัดจำหนายเขามาในป 2562 ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายการในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2563 

3.2. คาใชจายในการบริหาร 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงคาใชจายในการบริหารจำนวน 77.85 ลานบาท และ 60.84 ลานบาท 

ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 17.01 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 27.96 และมีสัดสวนของคาใชจายในการบริหารตอ

รายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 39.62 สำหรับป 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 35.05 

โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

3.2.1. โคแมนชี่ มีคาใชจายในการบริหารสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 48.80 ลานบาท และ 48.25 ลานบาท 

เพิ่มขึ้น 0.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.14 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสำคัญ หากมองใน

ภาพรวม ในป 2562 มีการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน จำนวนพนักงานที่

เพิ่มขึ้น คาทองเที่ยวประจำปของพนักงานบริษัทที่เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตาม

กฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน แตในป 2561 มีคาใชจายพิเศษเกิดขึ้น เชน คาใชจายในการ

ขายเอ็มเอสแอลและคาใชจายในการลงในทุนวินสตารเทค ทำใหป 2562 และ 2561 มีคาใชจายในการบรหิารที่ใกลเคียงกัน 

3.2.2. ซินเนเจอร มีคาใชจายในการบริหารสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 16.19 ลานบาท และ 11.44 ลานบาท 

ตามลำดับ เพ่ิมขึ้น 4.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.52 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากซินเนเจอรมีการเพิ่มข้ึนของคาใชจายที่

เก่ียวกับพนักงาน เชน การปรับเงนิเดือนประจำปของพนักงาน จำนวนพนักงานที่เพ่ิมขึ้น โบนัสท่ีเพ่ิมขึ้นตามผลประกอบการที่ดีข้ึน 

และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 

400 วัน นอกจากนี้ มีคาบริหารจัดการที่เพ่ิมเขามาในปนี้ 

3.2.3. วินสตารเทค มีคาใชจายในการบรหิารสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 1.00 ลานบาท และ 1.29 ลานบาท 

ตามลำดับ ลดลง 0.29 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (22.48) เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากการออกจากตำแหนงของผูบริหาร

ระดับสูงจำนวน 1 คน 
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3.2.4. เอไอ ซอฟท มีคาใชจายในการบริหารในป 2562 ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 7.90 

ลานบาท โดยสวนมากเปนเงนิเดือน สวัสดิการของพนักงาน โบนัส คาเดินทาง คาบริหารจัดการ และคาเชาสำนักงาน 

3.2.5. รูมซ มีคาใชจายในการบริหารในป 2562 ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 0.77 ลาน

บาท โดยสวนมากเปนคาบริหารจัดการ และคาเชาสำนักงาน 

3.2.6. โคแมน ทราเวล มีคาใชจายในการบริหารในป 2562 ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 

3.19 ลานบาท โดยสวนมากเปนเงนิเดือนและสวัสดิการของพนักงาน และคาเชาสำนักงาน 

4. ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 

งบการเงินรวมของป 2562 แสดงผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจำนวน 12.63 ลานบาท อันเนื่องมาจากฝาย

บริหารของบริษัทไดพิจารณาบันทกึผลขาดทนุจากการดอยคาของเงินลงทุนใน วินสตารเทค เนื่องจากมีผลประกอบการขาดทุน 

5. กำไรสุทธิและอัตรากำไรสุทธิ 

งบการเงินรวมนั้นไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีใหมในป 2561 โดยผลประกอบการของเอ็มเอสแอลจะแสดงในช่ือ

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี ซึ่งสำหรับป 2561 เอ็มเอสแอลมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ

จำนวน 15.08 ลานบาท (สุทธิจากรายการตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตน) ในขณะที่ป 2562 ไมมีรายการดังกลาว เนื่องจากการ

จำหนายเอ็มเอสแอลไดเสร็จสิ้นลงในป 2561 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงกำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญจำนวน 2.31 ลานบาท และ 

32.75 ลานบาท ตามลำดับ ลดลงจากป 2561 จำนวน 30.44 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (92.95) และมีอัตรากำไรสวนที่เปน

ของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ 1.13 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยมีอัตรากำไรสวนที่เปนของผูถือหุน

บริษัทใหญเทากับรอยละ 17.22 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลประกอบการไมเปนไปตามท่ีคาดการณและเนื่องจากมีการพิจารณา

บันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน วินสตารเทค จำนวน 12.63 ลานบาท และมีหลายโครงการท่ีลูกคาขอเลื่อนการ

ติดตั้งออกไปเนื่องจากลูกคายังไมพรอมใหเขาติดตั้ง โดยมียอดซื้อจากลูกคาที่เลื่อนแผนงานออกไปจำนวนประมาณ 8.74 ลานบาท 

ทำใหสัดสวนรายไดที่เพ่ิมข้ึนนั้นนอยกวาสัดสวนคาใชจายที่เพิ่มขึ้น อยางไรก็ตาม ถามองในภาพรวมบรษิัทยังคงมี Backlog ทั้งสิ้น

ประมาณ 25.96 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะทยอยติดตั้งในป 2563 

6. ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมแสดงสินทรัพยรวมเทากับ 537.96 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 71.43 ลานบาท 

และสวนของผูถือหุนรวมเทากับ 466.53 ลานบาท 

6.1. สินทรัพย 

งบการเงินรวมแสดงสินทรัพยรวม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เทากับ 537.96 และ 518.17 ลานบาท 

ตามลำดับ เพ่ิมข้ึนจำนวน 19.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.82 มีสาเหตุหลักดังน้ี 
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6.1.1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดลดลงจำนวน 133.65 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการที่บรษิัทนำเงินสดไป

ลงทุนในบัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน หุนกู และกองทุนเปด จำนวนทั้งสิ้น 141.88 ลานบาท เงินสดจายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย 

6.39 ลานบาท เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมตัีวตน 15.48 ลานบาท จายเงินปนผลทั้งสิ้น 19.18 ลานบาท อยางไร

ก็ตาม บริษัทมีจากเงินสดรับจากการประกอบธุรกิจหลังคาใชจายภาษีเงินได จำนวน 32.47 ลานบาท เงินสดรับจากดอกเบี้ย 2.38 

ลานบาท เงนิสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้น 9.85 ลานบาท 

6.1.2. เงินลงทุนชั่วคราวเพิ่มขึ้นจำนวน 141.88 ลานบาท จากการที่บริษัทนำเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดไป

ลงทุนในบัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน หุนกู กองทุนเปด 

6.1.3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพ่ิมขึ้นจำนวน 9.02 ลานบาท จากการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ซึ่งมีการรวมลูกหนี้

ของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 5.63 ลานบาท และลูกหนี้การคาของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 4.19 ลานบาท จากลูกคาที่งานติดตั้ง

โปรแกรมเสร็จสิ้นในชวงปลายป และลูกคาที่ตอสัญญาบำรุงรักษาแตยังไมถึงกำหนดชำระ 

6.1.4. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอื่นลดลงจำนวน 9.85 ลานบาท จากการรับชำระหนี้จากเอ็มเอสแอล  

6.1.5. สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 2.19 ลานบาท โดยสินคาคงเหลือของซินเนเจอรเพิ่มขึ้นจำนวน 1.10 ลานบาท 

เนื่องจากตองคงยอดสินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นตามยอดขายฮารดแวรที่เพิ่มข้ึน และการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ซึ่งมีการรวมงาน

ระหวางทำของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 0.96 ลานบาท 

6.1.6. สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจำนวน 15.30 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากสินทรัพยไมมีตัวตนระหวางพัฒนา

ของโคแมน ทราเวลจำนวน 11.16 ลานบาท และการทำระบบคอลเซ็นเตอรใหมของบริษัทจำนวน 1.50 ลานบาท และการเขา

ลงทุนในเอไอ ซอฟท ซึ่งมีการรวมซอฟตแวรของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 0.82 ลานบาท และเพ่ิมขึ้นจากสินทรัพยไมมีตัวตนและ

ความสัมพันธกับลูกคาจากการรวมธุรกิจที่เกิดจากเอไอ ซอฟทและวินสตารเทคสุทธิ จำนวน 7.92 ลานบาท อนึ่ง กลุมบริษัท 

มีคาตัดจำหนายสินทรัพยไมมีตัวตนสำหรับป 2562 จำนวน 5.66 ลานบาท 

6.1.7. คาความนิยมลดลงจำนวน 7.06 ลานบาท ซึ่งลดลงเนื ่องจากบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน 

วินสตารเทคจำนวน 12.63 ลานบาท และเพิ่มข้ึนจากการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 จำนวน 5.57 ลาน

บาท 

6.1.8. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 1.36 ลานบาท โดยสวนมากเกิดจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี

ของซินเนเจอรท่ีเพ่ิมขึ้นจำนวน 0.61 ลานบาท และเงนิมัดจำจายของโคแมน ทราเวลที่เพ่ิมขึ้นจำนวน 0.48 ลานบาท ที่เปนคามัด

จำสัญญาเชาอาคารสำนักงานและคามัดจำอื่น ๆ 
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6.2. หนี้สิน 

งบการเงินรวมแสดงหนี้สินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 เทากับ 71.43 ลานบาท และ 47.86 ลานบาท 

ตามลำดับ เพ่ิมข้ึนจำนวน 23.57 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.25 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

6.2.1. เพิ่มขึ้นจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 14.79 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดเขาลงทุนใน 

เอไอ ซอฟทในปนี้ และมีการรวมเจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่นของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 9.22 ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไปดวย

เงินมัดจำรับจากลูกคาจำนวน 4.80 ลานบาท โบนัสคางจาย 3.10 ลานบาท คาใชจายคางจายอื่น ๆ จำนวน 1.01 ลานบาท และ

เพ่ิมจากรายไดรับลวงหนาของโคแมนช่ีทีเ่พิ่มข้ึนจำนวน 5.12 ลานบาท จากรายไดจากการใหบริการบำรุงรักษาที่ลูกคาชำระเขามา

ชวงปลายปเปนจำนวนมาก 

6.2.2. ลดลงจากภาษีเงินไดคางจายจำนวน 0.81 ลานบาท เน่ืองจากในปนี้โคแมนช่ีมีกำไรสุทธิที่ตองเสียภาษีลดลง ทำ

ใหมีภาษีเงินไดคางจาย เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจำนวน 2.86 ลานบาท อยางไรก็ตาม ซินเนเจอร มีกำไร

สุทธิที่ตองเสียภาษีเพิ่มข้ึน สงผลใหตองตั้งภาษีเงินไดคางจายเพ่ิมข้ึนจากปกอนจำนวน 1.27 ลานบาท และเอไอ ซอฟทที่เขาลงทุน

ในปนี้มีภาษีเงินไดคางจายจำนวน 0.78 ลานบาท 

6.2.3. เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1.12 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทในปนี้  

และมีการรวมหนี้สินหมุนเวียนอื่นของเอไอซอฟทเขามาจำนวน 1.15 ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไปดวยภาษีหัก ณ ที่จาย  

และภาษีมูลคาเพ่ิมรอนำสง 

6.2.4. เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงานจำนวน 9.26 ลานบาท มีสาเหตุมาจากการเขา

ลงทุนในเอไอ ซอฟทในป 2562 จึงไดรวมประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานของเอไอ ซอฟทเขามาในปน้ีจำนวน 2.68  

ลานบาท และเปนของโคแมนช่ีและซินเนเจอร ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงผลประโยชนพนักงานจากสูงสุด 300 วันเปน 400 วัน 

จากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย และการตั้งภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานประจำงวดตามปกติ 

6.3. สวนของผูถือหุน 

งบการเงินรวมแสดงสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เทากับ 466.53 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจด

ทะเบียนและเรียกชำระแลวจำนวน 67.00 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจำนวน 323.40 ลานบาท กำไรสะสมจัดสรรแลวตาม

กฎหมายจำนวน 6.33 ลานบาท และกำไรสะสมยังไมไดจัดสรรจำนวน 41.78 ลานบาท องคประกอบอื่นสวนของผูถือหุนจำนวน 

0.30 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 27.72 ลานบาท ซึ่งสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  

ลดลงจากเปนจำนวน 3.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (3.42) เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงยอดเทากับ 

470.31 ลานบาท ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

6.3.1. ลดลงจากการจายเงินปนผลจำนวน 13.40 ลานบาท ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2562 

6.3.2. เพ่ิมข้ึนจากผลกำไรเบ็ดเสร็จรวม – สวนที่เปนของผูถือหุนใหญ สำหรับป 2562 จำนวน 0.36 ลานบาท 
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6.3.3. เพิ่มขึ้นจากองคประกอบอื่นสวนของผูถือหุนจำนวน 0.30 ลานบาท จากสัดสวนการถือหุนในวินสตารเทคท่ี

เพ่ิมข้ึน 

6.3.4. เพ่ิมข้ึนจากสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 8.96 ลานบาท จากเงินปนผลสวนท่ีเปนของสวนไดเสียที่ไม

มีอำนาจควบคุมจำนวน (5.78) ลานบาท การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 5.92  

ลานบาท การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของเงินลงทุนในวินสตารเทคจำนวน (0.30) ลานบาท ผลกำไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอย

สำหรับป 2562 จำนวน 9.12 ลานบาท 

ทั้งน้ี บริษัทไดตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากกำไรสุทธิประจำป 2562 จำนวน 0.21 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
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