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 11 พฤษภาคม 2563 

 

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  

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

บริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับงวดไตรมาสท่ี 1 ของป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 ที่ผานการ

สอบทานจากผูสอบบัญชีแลวนั้น บริษัทขอเรียนช้ีแจงเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผลประกอบการที่เกินกวารอยละ 20 ดังน้ี 

สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของบริษัทปรากฏตามตารางดานลางนี้ 
 

* รายไดอื่น เชน ดอกเบี้ยรับ กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนฯ เปนตน 
 

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

รอยละ 51.00 ของทุนที่ออกและชำระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของป 2563 และ 2562 ไดรวมผลการ

ดำเนินงานของเอไอ ซอฟท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 และ 21 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 

ตามลำดับ 

 งบการเงินรวม 

ส้ินสุดวันที ่

31 มีนาคม 2563 

สิ้นสุดวนัที่ 

31 มีนาคม 2562 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการ 41.23 42.02  (0.79) (1.88) 

รายไดอื่น* 2.17 1.60  0.57 35.63 

รายไดรวม 43.40 43.62  (0.22)  (0.50) 

ตนทุนการขายและใหบริการ 19.74 21.04  (1.30) (6.18) 

กำไรข้ันตน (ไมรวมรายไดอื่น) 21.49 20.98  0.51 2.43 

ตนทุนในการจัดจำหนาย  1.37 1.31  0.06  4.58 

คาใชจายในการบริหาร  23.57  19.08  4.49 23.53 

คาใชจายอื่น - 0.03 (0.03) (100.00) 

กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนนิงาน (1.28) 2.15 (3.43) (159.53) 

ตนทุนทางการเงิน 0.06 - 0.06 100.00 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (1.34) 2.15 (3.49) (162.33) 

คาใชจายภาษีเงินได 0.92 0.06 0.86 1,433.33 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (2.26) 2.09 (4.35) (208.13) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด - สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (3.38) (0.81) (2.57) 317.28 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (2.26) 2.09 (4.35) (208.13) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด - สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (3.38) (0.81) (2.57) 317.28 
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เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บรษิัทไดเขาลงทุนในบริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (“รูมซ”) คิดเปนสัดสวนการถือหุน

รอยละ 51.00 ของทนุท่ีออกและชำระแลว งบการเงนิรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของป 2563 ไดรวมผลการดำเนินงาน

ของรูมซ ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 และไมมีรายไดจากรูมซในไตรมาสท่ี 1 ของป 2562 

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

หุนรอยละ 99.99 ของทุนที ่ออกและชำระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ของป 2563 ไดรวมผลการ

ดำเนินงานของรูมซ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2563 และไมมีรายไดจาก โคแมน ทราเวล ในไตรมาสท่ี 1 ของป 

2562 

1. รายได 

1.1. รายไดจากการขายและใหบริการ 

สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)  

มีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจำนวน 41.23 ลานบาท ลดลง 0.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -1.88 เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอนซึ่งมีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจำนวน 42.02 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

1.1.1. โคแมนชี่ มีรายไดจากการขายและใหบริการสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 23.32 ลานบาท เพิ่มขึ้น

จำนวน 1.01 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.55 เมื่อเทียบกับชวงเดยีวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 22.31 ลานบาท อันเนื่องมาจาก

บริษัทมีรายไดจากการติดตั้งซอฟตแวรเพิ่มขึ้นประมาณ 1.11 ลานบาท นอกจากนี้ บริษัทยังคงมี Backlog ทั้งสิ้นประมาณ 28.52 

ลานบาท ซึ่งสวนมากยังไมมีแผนการเขาติดตั้งที่แนนอน เนื่องจากผลกระทบของภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

(COVID-19) ทำใหโรงแรมหลายแหงชะลอการเปดไปอยางไมมีกำหนด 

1.1.2. บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (“ซินเนเจอร”) มีรายไดจากการขายและใหบริการสำหรับงวด 3 เดือน ของป 

2563 จำนวน 10.99 ลานบาท ลดลง 5.34 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -32.69 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 

16.33 ลานบาท โดยเปนผลมาจากในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 ซินเนเจอรมียอดขายตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2561 ซึ่งชวง

ดังกลาวมีหางสรรพสินคาขนาดใหญเปดไลเลี่ยกันหลายแหง ทำใหรานอาหารมีความตองการใชซอฟตแวรบริหารจัดการรานอาหาร

เขามาอยางตอเนื่อง ทำใหรายไดจากการขายและใหบริการ สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2562 นั้นสูงกวาไตรมาสที่ 1 ของป 2563 

ที่รานอาหารมีแนวโนมชะลอการเปดใหมและขยายสาขา อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก COVID-19  

1.1.3. บริษัท วินสตารเทค จำกัด (“วินสตารเทค”) มีรายไดสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 0.46 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 

0.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 25.31 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 0.37 ลานบาท อันเนื่องมาจาก 

วินสตารเทคมีรายไดจากการขายคูปองสำหรับใชในสนามกอลฟเพิ่มขึ้นในไตรมาสที่ 1 ของป 2563 อยางไรก็ตาม วินสตารเทคยัง

ไมมีลูกคาที่เปนสนามกอลฟรายใหม เนื่องจากลูกคาสนามกอลฟยังไมสนใจลงทุนในซอฟตแวรในระยะนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจ

ซบเซาและผลกระทบจาก COVID-19 

1.1.4. เอไอ ซอฟท มีรายไดสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 4.61 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.60 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 53.26 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 3.01 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการจำหนายซอฟตแวรสำหรับ

บริหารจัดการระบบสำรองตั๋วเครื่องบินและรถเชา และรายไดจากการพัฒนาซอฟตแวรแบบโปรเจ็ค ซึ่งในไตรมาสท่ี 1 ของป 2563 

เอไอ ซอฟทมีลูกคาวาจางใหพัฒนาซอฟตแวรแบบโปรเจ็ครายใหญเขามา อนึ่ง รายไดสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2562 เปนรายได

ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 เนื่องจากบรษิัทเพ่ิงเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 
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1.1.5. รูมซ มีรายไดสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 1.83 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการรายไดใหกับโรงแรม อนึ่ง รูมซยังไมมีรายไดในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 เน่ืองจากบริษัทเพ่ิงเขาลงทุนในรูมซเมื่อวันที่ 

14 พฤษภาคม 2562 

1.1.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีรายไดเขามาในงวด 3 เดือน ของป 2563 เนื ่องจากยังอยู ในชวงไดร ับผลกระทบจาก  

COVID-19 ทำใหแผนการเปดตัวการใหบริการของ โคแมน ทราเวล ตองเลื่อนออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดีขึ้น อน่ึง  

โคแมน ทราเวลยังไมมีรายไดในไตรมาสท่ี 1 ของป 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในโคแมน ทราเวลเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

1.2. รายไดอื่น 

สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 บริษัทมีรายไดอ่ืนรวมจำนวน 2.17 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.57 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

35.63 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 1.60 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเกิดจากการเพ่ิมข้ึนของดอกเบี้ยรับจากเงินฝาก

ธนาคาร เงินลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาวของโคแมนชี่ โดยบริษัทไดจัดใหมีการบริหารจัดการเงินสด โดยนำเงินฝากออม

ทรัพยไปลงทุนในเงินฝากประจำ เงนิลงทุนชั่วคราวและเงินลงทุนระยะยาว เพื่อสรางดอกเบี้ยใหมากขึ้น 

สวนบริษัทยอยอีก 5 บริษัท ไมมีรายไดอ่ืนที่มสีาระสำคัญตองบการเงนิรวม 

2. ตนทุนการขายและใหบริการ และอัตรากำไรขั้นตน 

สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการขายและใหบริการรวมจำนวน 19.74 ลานบาท ลดลง 

1.30 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -6.18 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 21.04 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก

ดังตอไปนี้ 

2.1. โคแมนชี่ มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 9.05 ลานบาท ลดลง 1.83  

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -16.86 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 10.88 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของ

เงินเดือนของพนักงานฝายตนทุน เนื่องจากในงวดเดียวกันของป 2562 บริษัทยังคงมีพนักงานฝายตนทุนอยูในแผนก Consultant 

และ Cloud-Based Solution โดยในปจจุบันทั้ง 2 แผนกไดถูกยกเลิกไปแลว นอกจากนี ้ ในงวดเดียวกันของป 2562 ยังมี

ผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน 

ในขณะที่ไตรมาสท่ี 1 ของป 2563 ไมเกิดรายการดังที่กลาวไปขางตน 

2.2. ซินเนเจอร มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 5.35 ลานบาท ลดลง 2.31 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ -30.14 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 7.66 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามตนทุนจากการขาย

ฮารดแวรที่ลดลงในงวด 3 เดือน ของป 2563 และการลดลงของสวัสดิการพนักงานฝายตนทุน ตามนโยบายของซินเนเจอร เพื่อให

สอดคลองกับสถานการณผลกระทบจาก COVID-19 

2.3. วินสตารเทค มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 0.62 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.11 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 22.91 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 0.51 ลานบาท โดยสวนมากเพิ่มขึ้นจากคา

การจางบุคคลภายนอก (บรษิัทในเครอื) ในการทำงาน และตนทนุการขายของคูปองสำหรับใชในสนามกอลฟเปนหลัก 

2.4. เอไอ ซอฟท มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 3.75 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.76 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 88.51 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 1.99 ลานบาท เนื่องจากการปรับเงินเดือน

ประจำปของพนักงานฝายตนทุนและการเพิ่มขึ้นของคาจางบุคคลภายนอกในการทำงานโปรเจ็คเปนหลัก อีกทั้งในไตรมาสท่ี 1 ของ
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ป 2562 มีการบันทึกตนทุนเงินเดือนของฝายตนทุนเขาเปนงานระหวางทำบางสวน เนื่องจากมีงานโปรเจ็คตอเนื่องขามไตรมาส 

อนึ่ง ตนทุนการขายสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2562 เปนตนทุนการขายระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 

เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

2.5. รมูซ มตีนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 0.96 ลานบาท โดยตนทุนการขายและ

ใหบริการของรูมซนั้นประกอบไปดวยเงินเดือนของพนักงานฝายตนทุน และตนทุนคาบริการซอฟตแวรสำหรับการดำเนินงานเปน

หลัก อนึ่ง รูมซยังไมมีตนทุนการขายในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในรูมซเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 

2562 

2.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีตนทุนการขายและใหบริการเขามาในงวด 3 เดือน ของป 2563 เนื่องจากยังอยูในชวงไดรับ

ผลกระทบจาก COVID-19 ทำใหแผนการเปดตัวการใหบริการของ โคแมน ทราเวล ตองเลื่อนออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะ

ดีขึ้น อนึ่ง โคแมน ทราเวลยังไมมีตนทุนการขายและใหบริการไตรมาสที่ 1 ของป 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในโคแมน 

ทราเวลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 กลุมบริษัทมีกำไรขั้นตนเทากับ 21.49 ลานบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 0.51 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 2.43 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีกำไรขั้นตนเทากับ 20.98 ลานบาท และมีอัตรากำไรข้ันตนเทากับรอยละ 

52.12 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 49.93 ซึ่งอัตรากำไรขั้นตนท่ีเพิ่มขึ้นมีผลอันเนื่องมาจากตนทุนของ 

โคแมนชี่ที่ลดลงจากเหตุผลตามที่กลาวขางตน ทำใหอัตรากำไรขั้นตนของโคแมนชี่สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 นั้นอยูท่ี 

รอยละ 61.21 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 51.22 สำหรับอัตรากำไรขั้นตนของซินเนเจอรสำหรับงวด  

3 เดือน ของป 2563 นั ้นอยู ที ่รอยละ 51.32 ซึ ่งลดลงเล็กนอยเมื ่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 53.09  

อันเนื่องมาจากรายไดจากการใหบริการที่ปรับตัวลดลง แตตนทุนคงที่นั้นปรับลดลงนอยกวารายไดที่ลดลง เปนเหตุใหกำไรขั้นตน

ลดลง และอัตรากำไรขั้นตนสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 ของ เอไอ ซอฟท นั้นอยูที่รอยละ 18.69 ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกัน

ของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 33.90 เนื่องจาก มีการวาจางบุคลากรภายนอกสำหรับงานโปรเจ็คมากขึ้น อีกทั้งมีการบันทึกตนทุน

เงินเดือนของฝายตนทนุเขาเปนงานระหวางทำนอยลง ทำใหภาพรวมของอัตรากำไรขั้นตนนั้นลดลง 

3. ตนทุนในการจัดจำหนายและคาใชจายในการบริหาร 

3.1. ตนทุนในการจัดจำหนาย 

สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการจัดจำหนายรวมจำนวน 1.37 ลานบาท ลดลง 0.06 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 4.58 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 1.31 ลานบาท และมีสัดสวนตนทุนในการจัด

จำหนายตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 3.32 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวน

เทากับรอยละ 3.12 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมมีสาระสำคัญตองบกำไรขาดทุน 

3.2. คาใชจายในการบริหาร 

สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารจำนวน 23.57 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.49 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 23.53 เมื่อเทยีบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 19.08 ลานบาท และมีสัดสวนของคาใชจาย

ในการบริหารตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 57.17 สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 45.41 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 
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3.2.1. โคแมนชี่ มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 14.44 ลานบาท ลดลง 0.21 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ -1.48 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 14.65 ลานบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของป 2562 

บริษัทยังคงมีพนักงานอยูในแผนก Consultant และ Cloud-Based Solution ลานบาท โดยในปจจุบันทั้ง 2 แผนกไดถูกยกเลิก

ไปแลว นอกจากนี้ ในงวดเดียวกันของป 2562 ยังมีผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมาย

แรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ของป 2563 ไมเกิดรายการดังท่ีกลาวไปขางตน 

อยางไรก็ตาม คาใชจายในการบริหารที่ลดลงเพียงเล็กนอยเปนผลมาจาก โคแมนชี่มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 และการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน 

3.2.2. ซินเนเจอร มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 2.67 ลานบาท ลดลง 0.12 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ -4.28 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 2.79 ลานบาท เนื่องจากซินเนเจอรมีการลดลงของ

สวัสดิการพนักงานตามนโยบายของซินเนเจอร เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณผลกระทบจาก COVID-19 นอกจากนี้ ในงวด

เดียวกันของป 2562 ยังมีผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชย

สูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน ในขณะที่ไตรมาสที่ 1 ของป 2563 ไมเกิดรายการดังท่ีกลาวไปขางตน 

อยางไรก็ตาม คาใชจายในการบริหารที่ลดลงเพียงเล็กนอยเปนผลมาจากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน 

3.2.3. วินสตารเทค มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน -0.02 ลานบาท ลดลง 0.51 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ -104.04 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 0.49 ลานบาท เนื่องจากในปจจุบัน วินสตาร

เทคไมมีพนักงานฝายบริหารแลว อนึ่ง ตัวเลขที่เปนยอดติดลบ เกิดจากการกลับรายการคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญในงวดไตรมาสที่ 1 

ของป 2563 นั้นมีจำนวนมากกวาคาใชจายในการบริหารที่เกิดขึ้น 

3.2.4. เอไอ ซอฟท มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 1.42 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.28 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 24.27 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 1.14 ลานบาท โดยสวนมากเปนการเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น อนึ่ง คาใชจายในการ

บริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2562 เปนคาใชจายในการบริหารระหวางวันที ่ 21 มกราคม 2562 ถึง 31 มีนาคม 2562 

เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

3.2.5. รูมซ มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 0.42 ลานบาท โดยสวนมากเปนเงินเดือน 

สวัสดิการของพนักงาน และคาเชาสำนักงาน อนึ่ง รูมซยังไมมีคาใชจายในการบริหารในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 เนื่องจากบรษิัท

เพ่ิงเขาลงทุนในรูมซเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

3.2.6. โคแมน ทราเวล มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 4.64 ลานบาท โดยสวนมากเปน

เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน อนึ่ง โคแมน ทราเวลยังไมมีคาใชจายในการบริหารในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 เนื่องจาก

บริษัทเพิ่งเขาลงทุนในรูมซเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิและอตัรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุ นบริษัทใหญจำนวน 3.38  

ลานบาท ลดลงจากงวด 3 เดือน ของป 2562 จำนวน 2.57 ลานบาทหรอืคิดเปนรอยละ 317.28 ซึ่งมีผลขาดทุนสวนที่เปนของผูถอื

หุนบริษัทใหญจำนวน 0.81 ลานบาท และมีอัตราขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ -8.20 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบ

กับงวดเดียวกันของปกอน โดยมีอัตราขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ -1.93 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบ
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จากภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทำใหโรงแรมและรานอาหารหลายแหงชะลอการเปดดำเนินการ

ไปอยางไมมีกำหนด อีกท้ังโคแมน ทราเวล ซึ่งตามแผนการเดิมจะเปดตัวในชวงตนป 2563 ตองเลื่อนแผนการเปดตัวการใหบริการ

ออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดีขึ้น เปนผลใหคาใชจายในการบริหารของ โคแมน ทราเวล ทำใหตัวเลขในงบการเงินรวมนั้น 

ไมสามารถพลิกกลับมามีกำไรได 

5. ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวมเทากบั 535.09 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 95.19 ลานบาท 

และสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 439.90 ลานบาท 

5.1. สินทรัพย 

โดยบริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เทากับ 535.09 ลานบาท มียอดลดลงจำนวน 2.8 ลาน

บาทหรือคิดเปนรอยละ -0.53 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

5.1.1. เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 63.82 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดที่ไดรับจากการ

ปรับลดขนาดเงินลงทุนในสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 79.81 ลานบาท แตมีการนำเงินสดไปลงทุนในสินทรัพยทาง

การเงินไมหมุนเวียนอ่ืนจำนวน 8.06 ลานบาท สวนที่เหลือมีการนำเงนิสดไปซื้อสินทรัพยถาวรและสนิทรัพยไมมีตวัตนจำนวน 3.89 

ลานบาท สวนที่เหลือเปนเงินท่ีใชไปในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ 

5.1.2. ลดลงจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อ่ืน จำนวน 5.96 ลานบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากโคแมนชี่และซินเนเจอร 

จำนวน 2.09 ลานบาท และ 3.92 ลานบาท อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อในชวงปลายไตรมาสที่ 1 ของป 2563 จาก

ผลกระทบของ COVID-19 

5.1.3. เพ่ิมข้ึนจากสินคาคงเหลือจำนวน 0.30 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.4. ลดลงจากสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 79.81 ลานบาท เนื่องจากมีการปรับเงนิลงทุนในหนวยลงทุน – 

กองทุนรวม ลดลง 70.03 ลานบาท เงินฝากประจำกับธนาคาร ลดลง 50.00 ลานบาท และปรับเงินลงทุนในบัตรเงินฝากและตั๋ว

แลกเงนิเพิ่มขึ้น 40.23 ลานบาท 

5.1.5. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยหมุนเวียนอื่นจำนวน 0.42 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.6. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นจำนวน 8.06 ลานบาท จากการนำเงินไปลงทุนในหุนกูระยะยาว 

จำนวน 1 สัญญา 

5.1.7. เพ่ิมข้ึนจากอุปกรณจำนวน 0.13 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.8. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสิทธิการใชจำนวน 10.00 ลานบาท เพ่ิงบันทกึเขามาในไตรมาสที่ 1 ของป 2563 เปนครั้งแรก

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 ที่มีผลบังคบัใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนมา เพื่อแสดงสวนสินทรัพยตาม

สัญญาเชาของบริษัทและบริษัทยอยท่ีเขาเกณฑตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 

5.1.9. ลดลงจากสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นจำนวน 0.26 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.10. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจำนวน 0.12 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 
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5.1.11. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจำนวน 0.31 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2. หนี้สิน 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 เทากับ 95.20 ลานบาท มียอดเพิ่มขึ้นจำนวน 23.76 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

33.26 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

5.2.1. เพ่ิมข้ึนจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนจำนวน 13.19 ลานบาท โดยหลัก ๆ ประกอบไปดวย 

5.2.1.1. เพ่ิมข้ึนจากเงนิปนผลคางจายจำนวน 13.40 ลานบาท 

5.2.1.2. ลดลงจากเจาหนี้การคาจำนวน 1.83 ลานบาท จากเจาหนี้การคาจากการซื้อฮารดแวรของซินเนเจอร

ลดลงประมาณ 1.09 ลานบาท และเจาหนี้การคาของโคแมน ทราเวล ลดลงประมาณ 0.79 ลานบาท 

5.2.1.3. เพ่ิมข้ึนจากเงนิมัดจำจากลูกคาจำนวน 0.35 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.1.4. ลดลงจากคาใชจายคางจายจำนวน 5.27 ลานบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากซินเนเจอร และเอไอ 

ซอฟท จำนวน 3.51 ลานบาท และ 2.80 ลานบาทตามลำดับ เนื่องจากมีการจายโบนัสพนักงานคางจาย

ไปเรียบรอยแลว อยางไรก็ตาม คาใชจายคางจายของโคแมนชี่เพิ่มขึ้นจำนวน 0.92 ลานบาท จำนวนที่

เพ่ิมข้ึนหลัก ๆ มาจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ EJIP ประจำเดือนมีนาคม 2563 คางจาย ทั้งน้ี เนื่องจาก

ตอนสิ้นป 2562 บริษัทไดทำการจายกองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ EJIP ของเดือนธันวาคม 2562 ภายใน

เดือนเดียวกัน ทำใหไมมียอดคางชำระ 

5.2.1.5. เพ่ิมข้ึนจากรายไดรับลวงหนาจำนวน 6.29 ลานบาท จำนวนที่เพ่ิมขึ้นหลัก ๆ มาจากโคแมนชี่จำนวน 3.48 

ลานบาท ซินเนเจอรจำนวน 2.68 ลานบาท โดยสวนมากเปนรายไดรับลวงหนาจากสัญญาใหบริการ

บำรุงรักษารายป 

5.2.1.6. เพ่ิมข้ึนจากเจาหนี้อื่น – อื่น ๆ จำนวน 0.31 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.2. เพิ่มขึ้นจากสวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปจำนวน 0.94 ลานบาท และหนี้สินตาม

สัญญาเชาจำนวน 10.43 ลานบาท ที่เพิ่งบันทึกเขามาในไตรมาสที่ 1 ของป 2563 เปนครั้งแรกตามมาตรฐานการรายงานทาง

การเงินฉบับที่ 16 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนมา เพื่อแสดงสวนหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาของบริษัทและ

บริษัทยอยที่เขาเกณฑตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 

5.2.3. เพิ่มขึ้นจากภาษีเงินไดคางจายจำนวน 0.74 ลานบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดที่เกิด

จากผลกำไรที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษี ในไตรมาสที่ 1 ของป 2563 จำนวน 0.74 ลานบาท และมีคาใชจายภาษี

เงินไดจากผลกำไรท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทุนท่ีตองเสียภาษีของป 2562 ที่ยังไมไดชำระ จำนวน 2.67 ลานบาท 

5.2.4. ลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 0.85 ลานบาท โดยสวนมากเปนการลดลงของภาษีขายที่ยังไมครบกำหนด

ชำระและเจาหนี้กรมสรรพากรที่เปนภาษีรอชำระตามปกติในแตละเดือน ของบริษัทและบริษัทยอย 

5.2.5. ลดลงจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจำนวน 0.34 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.6. เพิ่มขึ้นจากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานของป 2563 จำนวน 1.00 ลานบาท จากการบันทึกตนทุนการบริการ

ปจจุบันปกติตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 



 
 
 

หนาที่ 8 จาก 8 

252/118, 23/F, Muang Thai-Phatra Tower II, Rachadaphisek Rd, Huaykwang, Bangkok 10310 Tel: 02 6933569 Fax: 02 6933577 

5.2.7. เพ่ิมข้ึนจากประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น จำนวน 0.26 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.3. สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนรวม ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2563 เทากับ 439.90 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลว

จำนวน 67.00 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจำนวน 323.40 ลานบาท กำไรสะสมจัดสรรแลวตามกฎหมายจำนวน 6.33 ลาน

บาท และกำไรสะสมยังไมไดจัดสรรจำนวน 23.70 ลานบาท องคประกอบอื ่นสวนของผู ถือหุ นจำนวน 0.30 ลานบาท และ 

สวนไดเสียที ่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 19.17 ลานบาท ซึ ่งสวนของผู ถือหุ น ณ วันที ่ 31 มีนาคม 2563 ลดลงจาก ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 จำนวน 26.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -5.71 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยสาเหตุ

ดังตอไปนี้ 

5.3.1. ลดลงจากการประกาศจายเงินปนผลจำนวน 13.40 ลานบาท 

5.3.2. ลดลงจากผลขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 จำนวน 3.38 ลานบาท 

5.3.3. ลดลงจากสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 8.19 ลานบาท โดยลดลงจากเงนิปนผลสวนที่เปนของสวนไดเสียที่

ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 9.31 ลานบาท และเพิ่มขึ้นผลกำไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยสำหรับงวด 3 เดือน ของป 2563 

จำนวน 1.12 ลานบาท 

5.3.4. ลดลงจากผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมา

ถือปฏิบัต ิจำนวน 1.66 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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