
หนา 1 จาก 8 หนา 

CMC 17/2020 

 

 7 สิงหาคม 2563 

 

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวดไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2563 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  

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

บริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับงวดไตรมาสท่ี 2 ของป 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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 2 ของป 2563 และ 2562 ไดรวมผลการ

ดำเนินงานของเอไอ ซอฟท ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และ 21 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 

ตามลำดับ 

 

 

 งบการเงินรวม 

ส้ินสุดวันที ่

30 มิถุนายน 2563 

สิ้นสุดวนัที่ 

30 มิถุนายน 2562 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการ 68.81 79.17  (10.36) (13.09) 

รายไดอื่น* 4.04 3.83  0.21 5.48 

รายไดรวม 72.85 83.00  (10.15)  (12.23) 

ตนทุนการขายและใหบริการ 36.21 39.45  (3.24) (8.21) 

กำไรข้ันตน (ไมรวมรายไดอื่น) 32.60 39.72  (7.12) (17.93) 

ตนทุนในการจัดจำหนาย  2.01 2.51  (0.50)  (19.92) 

คาใชจายในการบริหาร 50.60  33.99  16.61 48.87 

กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมดำเนนิงาน (15.97) 7.05 (23.02) (326.52) 

ตนทุนทางการเงิน 0.22 - 0.22 100.00 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (16.19) 7.05 (23.24) (329.65) 

คาใชจายภาษีเงินได (0.24) (0.20) 0.04 20.00 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (16.42) 6.85 (23.27) (339.71) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด - สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (16.41) 3.25 (19.66) (604.92) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุน - ผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได 2.15 - 2.15 100.00 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (14.27) 6.85 (20.12) (308.32) 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด - สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (14.26) 3.25 (17.51) (538.77) 



หนา 2 จาก 8 หนา 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บรษิัทไดเขาลงทุนในบริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (“รูมซ”) คิดเปนสัดสวนการถือหุน

รอยละ 51.00 ของทุนที่ออกและชำระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2563 และ 2562 ไดรวมผลการ

ดำเนินงานของรูมซ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 

ตามลำดับ 

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

หุนรอยละ 99.99 ของทุนที ่ออกและชำระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวดไตรมาสที่ 2 ของป 2563 ไดรวมผลการ

ดำเนินงานของโคแมน ทราเวล ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และ 20 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 

2562 ตามลำดับ 

1. รายได 

1.1. รายไดจากการขายและใหบริการ 

สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)  

มีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจำนวน 68.81 ลานบาท ลดลง 10.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -13.09 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจำนวน 79.17 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

1.1.1. โคแมนชี่ มีรายไดจากการขายและใหบรกิารสำหรบังวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 36.37 ลานบาท ลดลงจำนวน 

5.50 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -13.14 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 41.87 ลานบาท อันเนื่องมาจากบริษัท

มีรายไดจากการติดตั้งซอฟตแวรลดลงประมาณ 4.89 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมี Backlog ทั้งสิ้นประมาณ 34.67  

ลานบาท ซึ่งสวนมากยังไมมีแผนการเขาติดตั้งที่แนนอน เนื่องจากผลกระทบของภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 

(COVID-19) ทำใหโรงแรมหลายแหงชะลอการเปดออกไป 

1.1.2. บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (“ซินเนเจอร”) มีรายไดจากการขายและใหบริการสำหรับงวด 6 เดือน ของป 

2563 จำนวน 21.23 ลานบาท ลดลง 7.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -27.22 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 

29.17 ลานบาท โดยเปนผลมาจากในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 ซินเนเจอรมียอดขายตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2561 ซึ่งชวง

ดังกลาวมีหางสรรพสินคาขนาดใหญเปดไลเลี่ยกันหลายแหง ทำใหรานอาหารมีความตองการใชซอฟตแวรบริหารจัดการรานอาหาร

เขามาอยางตอเนื่อง ทำใหรายไดจากการขายและใหบริการ สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 นั้นสูงกวาป 2563 ที่รานอาหารมี

แนวโนมชะลอการเปดใหมและขยายสาขา อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก COVID-19 

1.1.3. บริษัท วินสตารเทค จำกัด (“วินสตารเทค”) มีรายไดสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 0.76 ลานบาท ลดลง 

0.36 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -32.14 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ ่งมีจำนวน 1.12 ลานบาท อันเนื ่องมาจาก 

วินสตารเทคยังไมมีลูกคาที่เปนสนามกอลฟรายใหมในป 2563 เนื่องจากลูกคาสนามกอลฟยังไมสนใจลงทุนในซอฟตแวรในระยะนี้ 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาและผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งรายไดในป 2563 หลัก ๆ จะมาจากการขายคูปองสำหรับใชใน

สนามกอลฟ และคาบริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้งซอฟตแวร 

1.1.4. เอไอ ซอฟท มีรายไดสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 8.53 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.00 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ 13.28 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 7.53 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการจำหนายซอฟตแวรสำหรับ

บริหารจัดการระบบสำรองตั๋วเครื่องบินและรถเชา และรายไดจากการพัฒนาซอฟตแวรแบบโปรเจ็ค ซึ่งในงวด 6 เดือน ของป 2563 

เอไอ ซอฟทมีลูกคาวาจางใหพัฒนาซอฟตแวรแบบโปรเจ็ครายใหญเขามา อนึ่ง รายไดสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 เปนรายได

ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 เนื่องจากบริษัทเพ่ิงเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2562 



หนา 3 จาก 8 หนา 

1.1.5. รูมซ มีรายไดสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 1.92 ลานบาท ซึ่งเปนรายไดจากการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการ

บริหารจัดการรายไดใหกับโรงแรม อนึ่ง รูมซยังไมมีรายไดสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในรูมซ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

1.1.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีรายไดเขามาในงวด 6 เดือน ของป 2563 เนื ่องจากยังอยู ในชวงไดรับผลกระทบจาก  

COVID-19 ทำใหแผนการเปดตัวการใหบริการของ โคแมน ทราเวล ตองเลื ่อนออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดีข้ึน  

อนึ่ง โคแมน ทราเวลยังไมมีรายไดสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ ่งเขาลงทุนในโคแมน ทราเวลเมื่อวันที่  

20 มิถุนายน 2562 

1.2. รายไดอื่น 

สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอ่ืนรวมจำนวน 4.04 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 0.21 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 5.48 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 3.83 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบการเงนิรวม 

2. ตนทุนการขายและใหบริการ และอัตรากำไรขั้นตน 

สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการขายและใหบริการรวมจำนวน 36.21 ลานบาท ลดลง 

3.24 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -8.21 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 39.45 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก

ดังตอไปนี้ 

2.1. โคแมนชี่ มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 16.13 ลานบาท ลดลง 3.54  

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -18.00 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 19.67 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการลดลงของ

เงินเดือนของพนักงานฝายตนทนุ เนื่องจากในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 บริษัทยังคงมีพนักงานฝายตนทุนอยูในแผนก Consultant 

และ Cloud-Based Solution โดยในปจจุบันทั้ง 2 แผนกไดถูกยกเลิกไปแลว อีกทั้งในเดือนเมษายน 2563 โคแมนชี่ ไดเปด

โครงการเกษียณอายุกอนกำหนด และมีพนักงานสมัครใจเขารวมโครงการจำนวนหนึ่ง ทำใหบริษัทมีภาพรวมการจายเงินเดือน

ลดลง นอกจากนี้ ในงวดเดียวกันของป 2562 ยังมีผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมาย

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

2.2. ซินเนเจอร มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 10.26 ลานบาท ลดลง 3.25 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -24.06 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 13.51 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามตนทุนจาก

การขายฮารดแวรที่ลดลงในงวด 6 เดือน ของป 2563 และการลดลงของสวัสดิการพนักงานฝายตนทุน ตามนโยบายของซินเนเจอร 

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณผลกระทบจาก COVID-19 

2.3. วินสตารเทค มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 1.01 ลานบาท ลดลง 0.24 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -19.20 เม่ือเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 1.25 ลานบาท ซึ่งลดลงเนื่องจากในป 2562 

มีการจางบุคคลภายนอกทำงานเพิ่มเติม 

2.4. เอไอ ซอฟท มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 7.11 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.68 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 60.50 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 4.43 ลานบาท เนื่องจากการปรับเงินเดือน

ประจำปของพนักงานฝายตนทุนและการเพิ่มขึ้นของคาจางบุคคลภายนอกในการทำงานโปรเจ็คเปนหลัก อีกทั้งในไตรมาสท่ี 2 ของ

ป 2562 มีการบันทึกตนทุนเงินเดือนของฝายตนทุนเขาเปนงานระหวางทำบางสวน เนื่องจากมีงานโปรเจ็คตอเนื่องขามไตรมาส 

อนึ่ง ตนทุนการขายสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 เปนตนทุนการขายระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 

เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 
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2.5. รูมซ มตีนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 1.70 ลานบาท โดยตนทุนการขายและ

ใหบริการของรูมซนั้นประกอบไปดวยเงินเดือนของพนักงานฝายตนทุน และตนทุนคาบริการซอฟตแวรสำหรับการดำเนินงานเปน

หลัก อนึ่ง รูมซยังไมมีตนทุนการขายสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 เนื่องจากบริษัทเพ่ิงเขาลงทุนในรูมซเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 

2562 

2.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีตนทุนการขายและใหบริการเขามาในงวด 6 เดือน ของป 2563 เนื่องจากยังอยูในชวงไดรับ

ผลกระทบจาก COVID-19 ทำใหแผนการเปดตัวการใหบริการของ โคแมน ทราเวล ตองเลื่อนออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะ

ดีขึ้น อนึ่ง โคแมน ทราเวลยังไมมีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนใน 

โคแมน ทราเวลเมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 กลุมบริษัทมีกำไรขั้นตนเทากับ 32.60 ลานบาท ลดลงจำนวน 7.12 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ -17.93 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีกำไรขั้นตนเทากับ 39.72 ลานบาท และมีอัตรากำไรขั้นตนเทากับ 

รอยละ 47.38 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 51.21 ซึ่งอัตรากำไรขั้นตนท่ีลดลงมีผลอันเนื่องมาจากรายได

โดยรวมของกลุ มบริษัทที่ลดลงไปนั้นสูงกวาตนทุนที่ลดลงตามผลประกอบการที่กลาวขางตน โดยอัตรากำไรขั ้นตนของ 

ซินเนเจอรสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 นั้นอยูท่ีรอยละ 51.69 ซึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับ

รอยละ 53.68 อันเนื่องมาจากรายไดจากการใหบริการที่ปรับตัวลดลง แตตนทุนคงที่น้ันปรับลดลงนอยกวารายไดที่ลดลง เปนเหตุ

ใหกำไรขั้นตนลดลง และอัตรากำไรขั้นตนสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 ของ เอไอ ซอฟท น้ันอยูที่รอยละ 16.58 ซึ่งลดลงจาก

งวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 41.14 เนื่องจาก มีการวาจางบุคลากรภายนอกสำหรับงานโปรเจ็คมากข้ึน ทำใหภาพรวม

ของอัตรากำไรขั้นตนนั้นลดลง ถึงแมวาอัตรากำไรขั้นตนของโคแมนชี่สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 นั้นจะปรับตัวดีขึ้นมาอยูที่

รอยละ 55.65 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 53.01 แตไมสามารถทำใหตัวเลขกำไรขั้นตนของกลุมบริษัท

ปรับตัวดีข้ึนได 

3. ตนทุนในการจัดจำหนายและคาใชจายในการบริหาร 

3.1. ตนทุนในการจัดจำหนาย 

สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการจัดจำหนายรวมจำนวน 2.01 ลานบาท ลดลง 0.50 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -19.92 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 2.51 ลานบาท และมีสัดสวนตนทุนในการ

จัดจำหนายตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 2.92 ซึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวน

เทากับรอยละ 3.17 ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมมีสาระสำคัญตองบกำไรขาดทุน 

3.2. คาใชจายในการบริหาร 

สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารจำนวน 50.60 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.61 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 48.87 เมื่อเทยีบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 33.99 ลานบาท และมีสัดสวนของคาใชจาย

ในการบริหารตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 73.53 สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 42.93 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

3.2.1. โคแมนชี่ มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 32.81 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 7.85 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 31.45 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 24.96 ลานบาท เนื่องจากในเดือนเมษายน 2563  

โคแมนชี่ ไดเปดโครงการเกษียณอายุกอนกำหนด และมีพนักงานสมัครใจเขารวมโครงการจำนวนหนึ่ง ซึ่งเงินที่จายใหพนักงานที่เขา

รวมโครงการนี้จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร และเพิ ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน นอกจากนี้  

โคแมนชี่มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 
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3.2.2. ซินเนเจอร มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 5.37 ลานบาท ลดลง 0.72 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ -11.82 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 6.09 ลานบาท เนื่องจากซินเนเจอรมีการลดลงของ

สวัสดิการพนักงานตามนโยบายของซินเนเจอร เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณผลกระทบจาก COVID-19 นอกจากนี้ ในงวด

เดียวกันของป 2562 ยังมีผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชย

สูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน ในขณะที่งวด 6 เดือน ของป 2563 ไมเกิดรายการดังท่ีกลาวไปขางตน 

อยางไรก็ตาม คาใชจายในการบริหารที่ลดลงไมมากนั้นเปนผลมาจากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน 

3.2.3. วินสตารเทค มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 0.13 ลานบาท ลดลง 0.10 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ -43.48 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 0.23 ลานบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมมี

สาระสำคัญตองบกำไรขาดทุน 

3.2.4. เอไอ ซอฟท มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 5.11 ลานบาท เพิ่มขึ้น 2.86 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 127.11 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 2.25 ลานบาท โดยสวนมากเปนการเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายที่เกี ่ยวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นจากการตั้ง

สำรองหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 อนึ่ง คาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ของ

ป 2562 เปนคาใชจายในการบริหารระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 เนื่องจากบริษัทเพ่ิงเขาลงทุนในเอไอ 

ซอฟทเมื่อวันท่ี 21 มกราคม 2562 

3.2.5. รูมซ มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 1.68 ลานบาท เพิ่มข้ึน 1.25 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 290.70 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 0.43 ลานบาท โดยสวนมากเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองหนี้

สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 และการจายเงินชดเชยตามกฎหมายใหพนักงาน นอกจากนี้ยัง

ประกอบไปดวย เงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน และคาเชาสำนักงาน อนึ่ง คาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ของป 

2562 เปนคาใชจายในการบริหารระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในรูมซ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

3.2.6. โคแมน ทราเวล มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 5.50 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5.48 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 27,400.00 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 0.02 ลานบาท โดยสวนมากเปน

เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน และการจายเงินชดเชยตามกฎหมายใหพนักงาน อนึ่ง คาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 6 

เดือน ของป 2562 เปนคาใชจายในการบริหารระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง 30 มิถุนายน 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขา

ลงทุนในโคแมน ทราเวลเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิและอตัรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสวนที ่เปนของผูถือหุ นบริษัทใหญจำนวน 16.41  

ลานบาท ลดลงจากงวด 6 เดือน ของป 2562 จำนวน 19.66 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -604.92 ซึ่งมีกำไรสวนที่เปนของผูถือ

หุนบริษัทใหญจำนวน 3.25 ลานบาท และมีอัตราขาดทนุสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ -23.85 ซึ่งลดลงเมื่อเทยีบ

กับงวดเดียวกันของปกอน ที่มีอัตรากำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ 4.10 สาเหตุหลักมาจากผลกระทบจาก

ภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทำใหโรงแรมและรานอาหารหลายแหงชะลอการเปดดำเนินการไป

อยางไมมีกำหนด อีกทั้งโคแมน ทราเวล ซึ่งตามแผนการเดิมจะเปดตัวในชวงตนป 2563 ตองเลื่อนแผนการเปดตัวการใหบริการ

ออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดีขึ้น นอกจากนี้ กลุมบริษัทตองทำการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เพิ่มเติม และมีการจายเงินชดเชยตามกฎหมายใหพนักงาน ทำใหตัวเลขในงบการเงินรวมนั้น ไม

สามารถพลิกกลับมามีกำไรได 
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5. ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทและบริษัทยอยมสิีนทรัพยรวมเทากับ 509.19 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 81.30  

ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 427.89 ลานบาท 

5.1. สินทรัพย 

โดยบริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทากับ 509.19 ลานบาท มียอดลดลงจำนวน 28.77 

ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ -5.35 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

5.1.1. เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 27.28 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดที่ไดรับจากการ

ปรับลดขนาดเงินลงทุนในสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 68.51 ลานบาท แตมีการนำเงินสดไปจายเงินปนผล 23.63 

ลานบาท ไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นจำนวน 8.05 ลานบาท สวนที่เหลือมีการนำเงินสดไปซื้อสินทรัพยถาวร

และสินทรพัยไมมีตัวตนจำนวน 2.51 ลานบาท สวนที่เหลือเปนเงินที่ใชไปในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ 

5.1.2. ลดลงจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จำนวน 12.25 ลานบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากโคแมนชี่ ซินเนเจอร 

และเอไอ ซอฟท จำนวน 5.23 ลานบาท 3.91 ลานบาท และ 1.12 ลานบาท ตามลำดับ อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อ

ในชวงปลายไตรมาสที่ 1 ของป 2563 จากผลกระทบของ COVID-19 และจากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นของบริษัทและ

บริษัทยอย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 ที่มีผลบังคบัใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 

5.1.3. เพ่ิมข้ึนจากสนิคาคงเหลือจำนวน 0.21 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.4. ลดลงจากสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น (แสดงเปนเงินลงทุนชั่วคราว ณ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 68.51 

ลานบาท เนื่องจากมีการปรับเงินลงทุนในหนวยลงทุน – กองทุนรวม ลดลง 70.02 ลานบาท เงินฝากประจำกับธนาคาร ลดลง 

50.00 ลานบาท และปรับเงินลงทุนในบัตรเงนิฝากและตั๋วแลกเงินเพ่ิมขึ้น 51.51 ลานบาท 

5.1.5. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนจำนวน 0.44 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.6. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นจำนวน 8.05 ลานบาท จากการนำเงินไปลงทุนในหุนกูระยะยาว 

จำนวน 1 สัญญา 

5.1.7. ลดลงจากอุปกรณจำนวน 0.53 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.8. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยสิทธิการใชจำนวน 16.90 ลานบาท เพิ่งบันทึกเขามาในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของป 2563 เปน

ครั้งแรกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนมา เพื่อแสดงสวน

สินทรัพยตามสัญญาเชาของบรษิัทและบริษัทยอยที่เขาเกณฑตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 

5.1.9. ลดลงจากสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นจำนวน 1.32 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการตัดจำหนายตามปกติ 

5.1.10. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจำนวน 0.92 ลานบาท จากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นของ

บริษัทและบริษัทยอย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 

5.1.11. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นจำนวน 0.04 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 
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5.2. หนี้สิน 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทากับ 81.30 ลานบาท มียอดเพิ่มขึ้นจำนวน 9.87 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

13.82 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

5.2.1. ลกลงจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนจำนวน 4.30 ลานบาท โดยหลัก ๆ ประกอบไปดวย 

5.2.1.1. ลดลงจากเจาหนี้การคาจำนวน 1.13 ลานบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากเจาหนี้การคาจากการซื้อ

ฮารดแวรของซินเนเจอรลดลงประมาณ 1.12 ลานบาท 

5.2.1.2. ลดลงจากเงินมัดจำจากลูกคาจำนวน 0.23 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.1.3. ลดลงจากเงินเดือนและโบนัสคางจายจำนวน 6.21 ลานบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากซินเนเจอร 

และเอไอ ซอฟท จำนวน 3.51 ลานบาท และ 2.80 ลานบาทตามลำดับ เนื่องจากมีการจายโบนัสพนักงาน

คางจายไปเรียบรอยแลว 

5.2.1.4. เพ่ิมข้ึนจากคาใชจายคางจายจำนวน 0.94 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.1.5. เพ่ิมข้ึนจากรายไดรับลวงหนาจำนวน 3.41 ลานบาท จำนวนที่เพ่ิมขึ้นหลัก ๆ มาจากโคแมนชี่จำนวน 1.63 

ลานบาท ซินเนเจอรจำนวน 1.98 ลานบาท โดยสวนมากเปนรายไดรับลวงหนาจากสัญญาใหบริการ

บำรุงรักษารายป 

5.2.1.6. ลดลงจากเจาหนี้อื่น – อื่น ๆ จำนวน 1.07 ลานบาท ซึ่งจำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากเจาหนี้อื่น – อื่น ๆ 

ของโคแมน ทราเวล ลดลงประมาณ 0.81 ลานบาท 

5.2.2. เพิ่มขึ้นจากสวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปจำนวน 1.35 ลานบาท และหนี้สินตาม

สัญญาเชาจำนวน 15.16 ลานบาท ที่เพิ่งบันทึกเขามาในไตรมาสที่ 1 และ 2 ของป 2563 เปนครั้งแรกตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินฉบับที่ 16 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนมา เพื่อแสดงสวนหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาของบริษัท

และบริษัทยอยที่เขาเกณฑตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 

5.2.3. เพ่ิมข้ึนจากภาษีเงนิไดคางจายจำนวน 0.23 ลานบาท เน่ืองจากบริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดคางจาย

ที่เกิดจากผลกำไรท่ีไมไดรับการสงเสริมการลงทนุที่ตองเสียภาษี ของงวด 6 เดือน ป 2563 จำนวน 0.23 ลานบาท และมีคาใชจาย

ภาษีเงินไดจากผลกำไรท่ีไมไดรับการสงเสรมิการลงทุนท่ีตองเสียภาษีของป 2562 ที่ยังไมไดชำระ จำนวน 2.67 ลานบาท 

5.2.4. ลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1.67 ลานบาท โดยสวนมากเปนการลดลงของภาษีขายที่ยังไมครบกำหนด

ชำระและเจาหนี้กรมสรรพากรที่เปนภาษีรอชำระตามปกติในแตละเดือน ของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งลดลงตามยอดขายที่ต่ำลง 

5.2.5. ลดลงจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจำนวน 0.34 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.6. ลดลงจากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จำนวน 1.13 ลานบาท เนื่องจากมีการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยใหม ซึ่งสวนมากลดลงจากการเปลี่ยนขอมูลสมมติฐานเกาจำนวนประมาณ 2.16 ลานบาท 

แตมีการบันทึกตนทุนบริการและดอกเบ้ียของปปจจุบันจำนวน 1.14 ลานบาท 

5.2.7. เพ่ิมข้ึนจากประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น จำนวน 0.57 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 
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5.3. สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เทากับ 427.89 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ

แลวจำนวน 67.00 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจำนวน 323.40 ลานบาท กำไรสะสมจัดสรรแลวตามกฎหมายจำนวน 6.33 

ลานบาท และกำไรสะสมยังไมไดจัดสรรจำนวน 12.81 ลานบาท องคประกอบอื่นสวนของผูถือหุนจำนวน 0.30 ลานบาท และ 

สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 18.05 ลานบาท ซึ่งสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ลดลงจาก ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2562 จำนวน 38.64 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -8.28 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยสาเหตุ

ดังตอไปนี้ 

5.3.1. ลดลงจากการประกาศจายเงินปนผลจำนวน 13.40 ลานบาท 

5.3.2. ลดลงจากผลขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญสำหรับงวด 6 เดือน ของป 2563 จำนวน 14.27 ลานบาท 

5.3.3. ลดลงจากสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 9.67 ลานบาท โดยลดลงจากผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ จำนวน 0.36 ลานบาท ลดลงจากเงินปนผล

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 9.31 ลานบาท 

5.3.4. ลดลงจากผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมา

ถือปฏิบัต ิจำนวน 1.30 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 
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