
หนา 1 จาก 8 หนา 

CMC 23/2020 

 

 6 พฤศจิกายน 2563 

 

เรื่อง ชี้แจงผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันท่ี 30 กันยายน 2563 

เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

  

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

บริษัทและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 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 งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 และ 2562 ไดรวมผลการ

ดำเนินงานของเอไอ ซอฟท ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 และ 21 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 

ตามลำดับ 

 

 งบการเงินรวม 

สิ้นสุดวนัท่ี 30 กันยายน 
เพิ่มข้ึน (ลดลง) 

2563 2562 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการ 109.95 129.46  (19.51) (15.07) 

รายไดอื่น* 5.21 6.22  (1.01) (16.24) 

รายไดรวม 115.16 135.68  (20.52)  (15.12) 

ตนทุนการขายและใหบริการ 53.69 61.89  (8.20) (13.25) 

กำไรข้ันตน (ไมรวมรายไดอื่น) 56.26 67.57  (11.31) (16.74) 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 3.10 6.97  (3.87)  (55.52) 

คาใชจายในการบริหาร 65.92 55.04  10.88 19.77 

ขาดทุนจากการดอยคา                - 12.63  (12.63) (100.00) 

กำไร (ขาดทุน) จากการดำเนินงาน (7.55) (0.85) (6.70) (788.24) 

ตนทุนทางการเงิน 0.33 0.01 0.32 3200.00 

กำไร (ขาดทุน) กอนคาใชจายภาษีเงินได (7.88) (0.86) (7.02) (816.28) 

คาใชจายภาษีเงินได 1.12 1.96 (0.84) (42.86) 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด (9.00) (2.82) (6.18) 219.15 

กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด - สวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (10.67) (8.85) (1.82) 20.56 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุน - ผลขาดทุนจากการ

ประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได 2.15 - 2.15 100.00 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด (6.85) (2.82) (4.03) 142.91 

กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับงวด - สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ (8.52) (8.85) 0.33 (3.73) 



หนา 2 จาก 8 หนา 

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

รอยละ 51.00 ของทุนที่ออกและชำระแลว งบการเงินรวมของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 และ 2562 ไดรวมผลการ

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

ตามลำดับ 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท โกโกจิ คอรปอเรชั่น จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด) 

(“โกโกจ”ิ) คิดเปนสัดสวนการถือหุนรอยละ 99.99 ของทนุท่ีออกและชำระแลว งบการเงนิรวมของบริษัทสำหรับงวด 9 เดือน ของป 

2563 ไดรวมผลการดำเนินงานของโกโกจิ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563 และ 20 มิถุนายน 2562 ถึง  

30 กันยายน 2562 ตามลำดับ 

1. รายได 

1.1. รายไดจากการขายและใหบริการ 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”)  

มีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจำนวน 109.95 ลานบาท ลดลง 19.51 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -15.07 เมื่อเทียบกับ

ชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีรายไดจากการขายและใหบริการรวมจำนวน 129.46 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

1.1.1. โคแมนชี่ มีรายไดจากการขายและใหบรกิารสำหรบังวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 56.33 ลานบาท ลดลงจำนวน 

6.58 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -10.46 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 62.91 ลานบาท สาเหตุหลัก ๆ อัน

เนื่องมาจากบริษัทมีรายไดจากการติดตั้งซอฟตแวรลดลงประมาณ 5.37 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงมี Backlog ทั้งสิ้น

ประมาณ 32.05 ลานบาท ซึ่งสวนมากยังไมมีแผนการเขาติดตั้งที่แนนอน เนื่องจากผลกระทบของภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนา 

สายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทำใหโรงแรมหลายแหงชะลอการเปดออกไป 

1.1.2. บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (“ซินเนเจอร”) มีรายไดจากการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 

2563 จำนวน 37.82 ลานบาท ลดลง 10.94 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -22.44 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 

48.76 ลานบาท โดยเปนผลมาจากในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 ซินเนเจอรมียอดขายตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2561 ซึ่งชวง

ดังกลาวมีหางสรรพสินคาขนาดใหญเปดไลเลี่ยกันหลายแหง ทำใหรานอาหารมีความตองการใชซอฟตแวรบริหารจัดการรานอาหาร

เขามาอยางตอเนื่อง ทำใหรายไดจากการขายและใหบริการ สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 นั้นสูงกวาป 2563 ที่รานอาหารมี

แนวโนมชะลอการเปดใหมและขยายสาขา อันเนื่องมาจากผลกระทบจาก COVID-19 

1.1.3. บริษัท วินสตารเทค จำกัด (“วินสตารเทค”) มีรายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 0.94 ลานบาท ลดลง 

0.88 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -48.35 เมื ่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 1.82 ลานบาท อันเนื ่องมาจาก 

วินสตารเทคยังไมมีลูกคาที่เปนสนามกอลฟรายใหมในป 2563 เนื่องจากลูกคาสนามกอลฟยังไมสนใจลงทุนในซอฟตแวรในระยะนี้ 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซาและผลกระทบจาก COVID-19 ซึ่งรายไดในป 2563 หลัก ๆ จะมาจากการขายคูปองสำหรับใชใน

สนามกอลฟ และคาบริการบำรุงรักษาหลังการติดตั้งซอฟตแวร 

1.1.4. เอไอ ซอฟท มีรายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 12.86 ลานบาท ลดลง 3.09 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ -19.37 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมจีำนวน 15.95 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการจำหนายซอฟตแวรสำหรับ

บริหารจัดการระบบสำรองตั๋วเครื่องบินและรถเชา และรายไดจากการพัฒนาซอฟตแวรแบบโปรเจ็ค ซึ่งในงวด 9 เดือน ของป 2562 

เอไอ ซอฟทมีลูกคาวาจางใหพัฒนาซอฟตแวรแบบโปรเจ็ครายใหญเขามา อนึ่ง รายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 เปนรายได

ระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 



หนา 3 จาก 8 หนา 

1.1.5. รูมซ มีรายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 2.00 ลานบาท เพิ่มขึ้น 1.61 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

412.82 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 0.39 ลานบาท โดยเปนรายไดจากการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหาร

จัดการรายไดใหกับโรงแรม ซึ่งในงวด 9 เดือน ของป 2562 รูมซเพิ่งเริ่มมีลูกคาในชวงเดือนกันยายน 2562 ทำใหเมื่อเปรียบเทียบ

กับ งวด 9 เดือน ของป 2563 ที่มีลูกคามากกวาและรับรูรายไดมาไดมากกวา ทำใหรายไดงวด 9 เดือน ของป 2563 นั้นสูงกวา 

อนึ่ง รายไดสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 เปนรายไดระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัท

เพ่ิงเขาลงทุนในรูมซเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

1.1.6. โกโกจิ ยังไมมีรายไดเขามาในงวด 9 เดือน ของป 2563 เนื่องจากยังอยูในชวงไดรับผลกระทบจาก COVID-19 ทำให

แผนการเปดตัวการใหบริการของ โกโกจิ ตองเลื่อนออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดีขึ้น อนึ่ง โกโกจิยังไมมีรายไดสำหรับงวด 

9 เดือน ของป 2562 เน่ืองจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนเม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

1.2. รายไดอื่น 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดอื่นรวมจำนวน 5.21 ลานบาท ลดลง 1.01 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ -16.24 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีจำนวน 6.22 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบการเงนิรวม 

2. ตนทุนการขายและใหบริการ และอัตรากำไรขั้นตน 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนการขายและใหบริการรวมจำนวน 53.69 ลานบาท ลดลง 

8.20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -13.25 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 61.89 ลานบาท โดยมีสาเหตุหลัก

ดังตอไปนี้ 

2.1. โคแมนชี่ มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 22.86 ลานบาท ลดลง 5.41  

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -19.14 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 28.27 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 ในขณะที่งวด 9 เดือน ของป 2563 ไมเกิดรายการดังท่ีกลาวไปขางตน 

2.2. ซินเนเจอร มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 17.10 ลานบาท ลดลง 3.78 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -18.10 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 20.88 ลานบาท ซึ่งแปรผันตามตนทุนจาก

การขายฮารดแวรที่ลดลงในงวด 9 เดือน ของป 2563 และการลดลงของสวัสดิการพนักงานฝายตนทุน ตามนโยบายของซินเนเจอร 

เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณผลกระทบจาก COVID-19 

2.3. วินสตารเทค มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 1.34 ลานบาท ลดลง 0.04 

ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ -3.08 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 1.30 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคญัตองบการเงนิ 

2.4. เอไอ ซอฟท มตีนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 10.70 ลานบาท เพิ่มข้ึน 4.40 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 69.84 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 6.30 ลานบาท เนื่องจากการปรับเงินเดือน

ประจำปของพนักงานฝายตนทุนและการเพิ่มขึ้นของคาจางบุคคลภายนอกในการทำงานโปรเจ็คเปนหลัก อีกท้ังในไตรมาสที่ 2 และ 

3 ของป 2562 มีการบันทึกตนทุนเงินเดือนของฝายตนทุนเขาเปนงานระหวางทำบางสวน เนื่องจากมีงานโปรเจ็คตอเนื่องขาม 

ไตรมาส อนึง่ ตนทุนการขายสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562 เปนตนทนุการขายระหวางวันท่ี 21 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 

2562 เนื่องจากบริษัทเพ่ิงเขาลงทนุในเอไอ ซอฟทเม่ือวันที่ 21 มกราคม 2562 
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2.5. รูมซ มตีนทุนการขายและใหบริการสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 1.70 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 1.67 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 5,566.67 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 0.03 ลานบาท เนื่องจากในงวดเดียวกันของปท่ีแลว 

รูมซเพิ่งเริ่มมีการจางพนักงานฝายตนทุน โดยตนทุนการขายและใหบริการของรูมซนั้นประกอบไปดวยเงินเดือนของพนักงาน 

ฝายตนทุน และตนทุนคาบริการซอฟตแวรสำหรับการดำเนินงานเปนหลัก อนึ่ง ตนทุนการขายสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2562  

เปนตนทุนการขายระหวางวันที ่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในรูมซเมื่อวันที่  

14 พฤษภาคม 2562 

2.6. โกโกจิ ยังไมมตีนทุนการขายและใหบริการเขามาในงวด 9 เดือน ของป 2563 เนื่องจากยังอยูในชวงไดรับผลกระทบ

จาก COVID-19 ทำใหแผนการเปดตัวการใหบริการของ โกโกจิ ตองเลื ่อนออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดีขึ้น อนึ่ง  

โกโกจิย ังไมมีต นทุนการขายและใหบร ิการสำหรับงวด 9 เด ือน ของป 2562 เนื ่องจากบริษัทเพิ ่งเขาลงทุนเมื ่อว ันท่ี  

20 มิถุนายน 2562 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 กลุมบริษัทมีกำไรขั้นตนเทากับ 56.26 ลานบาท ลดลงจำนวน 11.31 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ -16.74 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอนซึ่งมีกำไรขั้นตนเทากับ 67.57 ลานบาท และมีอัตรากำไรขั้นตนเทากับ 

รอยละ 51.17 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 52.19 ซึ่งอัตรากำไรขั้นตนท่ีลดลงมีผลอันเนื่องมาจากรายได

โดยรวมของกลุมบริษัทท่ีลดลงไปนั้นสูงกวาตนทุนท่ีลดลงตามผลประกอบการที่กลาวขางตน โดยอัตรากำไรขั้นตนสำหรับงวด 9 

เดือน ของป 2563 ของ เอไอ ซอฟท นั้นอยูท่ีรอยละ 16.78 ซึ่งลดลงจากงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 55.04 เนื่องจาก 

มีการวาจางบุคลากรภายนอกสำหรับงานโปรเจ็คมากขึ้น และมีโปรเจ็คที่ยังอยูในระหวางทำหลายโปรเจ็ค ทำใหภาพรวมของอัตรา

กำไรขั้นตนนั้นลดลง ถึงแมวาอัตรากำไรขั้นตนของโคแมนชี่สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 นั้นจะปรับตัวดีขึ้นมาอยู ที่รอยละ 

59.43 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 54.83 และอัตรากำไรขั้นตนของซินเนเจอรสำหรับงวด 9 เดือน ของป 

2563 นั้นอยูที่รอยละ 54.79 ซึ่งเพิ่มขึ้นเล็กนอยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งเทากับรอยละ 53.97 อันเนื่องมาจาก

สัดสวนรายไดจากการขายฮารดแวรที่ปรบัตัวลดลง ซึ่งการขายฮารดแวรนั้นมีอัตรากำไรข้ันตนที่ต่ำกวาการขายซอฟตแวร เปนเหตุ

ใหกำไรขั้นตนเพิ่มขึ้นเล็กนอย แตไมสามารถทำใหตัวเลขกำไรข้ันตนของกลุมบริษัทปรับตัวดีข้ึนได 

3. ตนทุนในการจัดจำหนายและคาใชจายในการบริหาร 

3.1. ตนทุนในการจัดจำหนาย 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีตนทุนในการจัดจำหนายรวมจำนวน 3.10 ลานบาท ลดลง 3.87 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -55.52 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 6.97 ลานบาท และมีสัดสวนตนทุนในการ

จัดจำหนายตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 2.83 ซึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวน

เทากับรอยละ 5.38 ซึ่งตนทุนในการจัดจำหนายที่ลดลงนั้น เกิดจากงวด 9 เดือน ของป 2563 ไมมีการออกบูธแสดงสินคาจาก

สถานการณผลกระทบจาก COVID-19 และคาคอมมิชชันที่ปรับตัวลดลงตามยอดขาย 

3.2. คาใชจายในการบริหาร 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายในการบริหารจำนวน 65.92 ลานบาท เพิ่มขึ้น 10.88 

ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 19.77 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 55.04 ลานบาท และมีสัดสวนของคาใชจาย

ในการบริหารตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 59.95 สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวด

เดียวกันของปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับรอยละ 42.52 โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี้ 

3.2.1. โคแมนชี่ มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 41.82 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 4.00 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 10.58 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 37.82 ลานบาท เนื่องจากในเดือนเมษายน 2563  
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โคแมนชี่ ไดเปดโครงการเกษียณอายุกอนกำหนด และมีพนักงานสมัครใจเขารวมโครงการจำนวนหนึ่ง ซึ่งเงินท่ีจายใหพนักงานที่เขา

รวมโครงการนี้จะถูกบันทึกเปนคาใชจายในการบริหาร และเพิ่มขึ้นจากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน นอกจากนี้  

โคแมนชี่มีการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 

3.2.2. ซินเนเจอร มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 8.96 ลานบาท ลดลง 1.41 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ -13.60 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 10.37 ลานบาท เนื่องจากซินเนเจอรมีการลดลงของ

สวัสดิการพนักงานตามนโยบายของซินเนเจอร เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณผลกระทบจาก COVID-19 นอกจากนี้ ในงวด

เดียวกันของป 2562 ยังมีผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชย

สูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน ในขณะที่งวด 9 เดือน ของป 2563 ไมเกิดรายการดังท่ีกลาวไปขางตน 

3.2.3. วินสตารเทค มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 0.13 ลานบาท ลดลง 0.13 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ -50.00 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 0.26 ลานบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกลาว ไมมี

สาระสำคัญตองบกำไรขาดทุน 

3.2.4. เอไอ ซอฟท มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 7.31 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3.21 ลาน

บาท หรือคิดเปนรอยละ 78.29 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 4.10 ลานบาท โดยสวนมากเปนการเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายที่เกี ่ยวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานและจำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น และเพิ่มขึ้นจากการตั้ง

สำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 อนึ่ง คาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน  

ของป 2562 เปนคาใชจายในการบริหารระหวางวันที่ 21 มกราคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนใน 

เอไอ ซอฟทเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 

3.2.5. รูมซ มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 2.05 ลานบาท เพิ่มข้ึน 0.80 ลานบาท หรือ

คิดเปนรอยละ 64.00 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 1.25 ลานบาท โดยสวนมากเพิ่มขึ้นจากการตั้งสำรองหนี้

สงสัยจะสูญเพ่ิมเติมตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 และการจายเงินชดเชยตามกฎหมายใหพนักงาน นอกจากน้ียัง

ประกอบไปดวย เงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน และคาเชาสำนักงาน อนึ่ง คาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 

2562 เปนคาใชจายในการบริหารระหวางวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนในรมูซ

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 

3.2.6. โกโกจิ มีคาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 5.52 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4.29 ลานบาท 

หรือคิดเปนรอยละ 348.78 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวน 1.23 ลานบาท โดยสวนมากเปนเงินเดือนและ

สวัสดิการของพนักงาน และการจายเงินชดเชยตามกฎหมายใหพนักงาน อนึ ่ง คาใชจายในการบริหารสำหรับงวด 9 เดือน  

ของป 2562 เปนคาใชจายในการบริหารระหวางวันที่ 20 มิถุนายน 2562 ถึง 30 กันยายน 2562 เนื่องจากบริษัทเพิ่งเขาลงทุนใน

โกโกจิ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

4. กำไร (ขาดทุน) สุทธิและอตัรากำไร (ขาดทุน) สุทธิ 

สำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 บริษัทและบริษัทยอยมีผลขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญจำนวน 10.67 

ลานบาท ขาดทนุมากขึ้นจากงวด 9 เดือน ของป 2562 จำนวน 1.82 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.56 ซึ่งมีผลขาดทุนสวนที่เปน

ของผูถือหุนบริษัทใหญจำนวน 8.85 ลานบาท และมีอัตราขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ -9.70 ซึ่งมีอัตรา

ขาดทุนเพ่ิมขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ที่มีอัตราขาดทุนสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ -6.84 สาเหตุ

หลักมาจากผลกระทบจากภาวะโรคระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) ทำใหโรงแรมและรานอาหารหลายแหง

ชะลอการเปดดำเนินการไปอยางไมมีกำหนด อีกทั้งโกโกจิ ซึ่งตามแผนการเดิมจะเปดตัวในชวงตนป 2563 ตองเลื่อนแผนการ

เปดตัวการใหบริการออกไปจนกวาสถานการณดังกลาวจะดีขึ้น นอกจากนี้ กลุมบริษัทตองทำการตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มเติม
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ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 เพิ่มเติม และมีการจายเงินชดเชยตามกฎหมายใหพนักงาน ทำใหตัวเลขในงบ

การเงินรวมนั้น ไมสามารถพลิกกลับมามีกำไรได สวนผลขาดทุนในป 2562 นั้นเกิดจากการดอยคาคาความนิยมของบริษัทยอย 

จำนวน 12.63 ลานบาท 

5. ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 บริษัทและบริษัทยอยมสิีนทรัพยรวมเทากับ 508.07 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 72.77  

ลานบาท และสวนของผูถือหุนรวม เทากับ 435.30 ลานบาท 

5.1. สินทรัพย 

โดยบริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทากับ 508.07 ลานบาท มียอดลดลงจำนวน 29.89 

ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ -5.56 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

5.1.1. เพิ่มขึ้นจากเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจำนวน 75.01 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากเงินสดที่ไดรับจากการ

ปรับลดขนาดเงินลงทุนในสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่นจำนวน 112.08 ลานบาท แตมีการนำเงินสดไปจายเงินปนผล 23.63 

ลานบาท ไปลงทุนในสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นจำนวน 8.05 ลานบาท สวนที่เหลือมีการนำเงินสดไปซื้อสินทรัพยถาวร

และสินทรพัยไมมีตัวตนจำนวน 3.61 ลานบาท สวนที่เหลือเปนเงินที่ใชไปในการดำเนินงานตามปกติธุรกิจ 

5.1.2. ลดลงจากลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่น จำนวน 11.06 ลานบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากโคแมนชี่ ซินเนเจอร 

และเอไอ ซอฟท จำนวน 1.68 ลานบาท 3.17 ลานบาท และ 9.38 ลานบาท ตามลำดับ อันเนื่องมาจากการชะลอตัวของคำสั่งซื้อ

ตั้งแตชวงปลายไตรมาสที่ 1 ของป 2563 จากผลกระทบของ COVID-19 และจากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นของบริษัท

และบริษัทยอย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 ท่ีมีผลบังคบัใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 

5.1.3. เพ่ิมข้ึนจากสินคาคงเหลือจำนวน 0.94 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.4. ลดลงจากสินทรัพยทางการเงินหมุนเวียนอื่น (แสดงเปนเงินลงทุนชั่วคราว ณ 31 ธันวาคม 2562) จำนวน 118.33 

ลานบาท เนื่องจากมีการปรับเงินลงทุนในหนวยลงทุน – กองทุนรวม ลดลง 70.01 ลานบาท เงินฝากประจำกับธนาคาร ลดลง 

50.00 ลานบาท หุนกูลดลง 10.00 ลานบาท และปรับเงนิลงทุนในบัตรเงนิฝากและตั๋วแลกเงินเพ่ิมขึ้น 11.66 ลานบาท 

5.1.5. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยหมุนเวียนอ่ืนจำนวน 1.24 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.6. เพิ่มขึ้นจากสินทรัพยทางการเงินไมหมุนเวียนอื่นจำนวน 8.05 ลานบาท จากการนำเงินไปลงทุนในหุนกูระยะยาว 

จำนวน 1 สัญญา 

5.1.7. ลดลงจากอุปกรณจำนวน 1.36 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.1.8. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยสิทธิการใชจำนวน 16.45 ลานบาท เพ่ิงบันทึกเขามาในป 2563 เปนครั้งแรกตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับที่ 16 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 เปนตนมา เพื่อแสดงสวนสินทรัพยตามสัญญาเชาของ

บริษัทและบริษัทยอยที่เขาเกณฑตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 

5.1.9. ลดลงจากสินทรัพยไมมีตัวตนอื่นจำนวน 1.73 ลานบาท ซึ่งเกิดจากการตัดจำหนายตามปกติ 

5.1.10. เพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจำนวน 1.35 ลานบาท จากการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้นของ

บริษัทและบริษัทยอย ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 9 ที่มีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2563 

5.1.11. ลดลงจากสินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนจำนวน 0.45 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงนิ 
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5.2. หนี้สิน 

หนี้สินรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทากับ 72.77 ลานบาท มียอดเพิ่มขึ้นจำนวน 1.34 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 

1.88 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

5.2.1. ลดลงจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนจำนวน 10.26 ลานบาท โดยหลัก ๆ ประกอบไปดวย 

5.2.1.1. ลดลงจากเจาหนี้การคาจำนวน 0.61 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.1.2. เพ่ิมข้ึนจากเงินมัดจำจากลูกคาจำนวน 0.42 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.1.3. ลดลงจากเงินเดือนและโบนัสคางจายจำนวน 4.45 ลานบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากซินเนเจอร 

และเอไอ ซอฟท จำนวน 2.05 ลานบาท และ 2.59 ลานบาทตามลำดับ เนื่องจากมีการจายโบนัสพนักงาน

คางจายไปเรียบรอยแลว 

5.2.1.4. เพ่ิมข้ึนจากคาใชจายคางจายจำนวน 0.77 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.1.5. ลดลงจากรายไดรับลวงหนาจำนวน 5.27 ลานบาท จำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากโคแมนชี่จำนวน 4.44 

ลานบาท ซินเนเจอรจำนวน 0.48 ลานบาท โดยสวนมากลดลงจากรายไดรบัลวงหนาจากสัญญาใหบริการ

บำรุงรักษารายปที่รับรูรายไดไปงวด 9 เดือนที่ผานมา 

5.2.1.6. ลดลงจากเจาหนี้อื่น – อื่น ๆ จำนวน 0.90 ลานบาท ซึ่งจำนวนที่ลดลงหลัก ๆ มาจากเจาหนี้อื่น – อื่น ๆ 

ของโกโกจิ ลดลงประมาณ 0.81 ลานบาท 

5.2.2. เพิ่มขึ้นจากสวนของหนี้สินตามสัญญาเชาที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปจำนวน 1.35 ลานบาท และหนี้สินตาม

สัญญาเชาจำนวน 14.79 ลานบาท ที่เพิ่งบันทึกเขามาในป 2563 เปนครั้งแรกตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16  

ที่มีผลบังคบัใชเมื่อวันท่ี 1 มกราคม 2563 เปนตนมา เพ่ือแสดงสวนหนี้สินที่เกิดจากสัญญาเชาของบริษัทและบรษิัทยอยที่เขาเกณฑ

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิฉบับที่ 16 

5.2.3. ลดลงจากภาษีเงินไดคางจายจำนวน 1.67 ลานบาท เนื่องจากบริษัทและบริษัทยอยมีคาใชจายภาษีเงินไดคางจายที่

เกิดจากผลกำไรที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษี ของงวด 9 เดือน ป 2563 จำนวน 1.00 ลานบาท ในขณะที่สิ้นป 

2562 มีคาใชจายภาษีเงินไดจากผลกำไรท่ีไมไดรบัการสงเสริมการลงทุนที่ตองเสียภาษี ที่ยังไมไดชำระ จำนวน 2.67 ลานบาท 

5.2.4. ลดลงจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1.86 ลานบาท โดยสวนมากเปนการลดลงของภาษีขายที่ยังไมครบกำหนด

ชำระและเจาหนี้กรมสรรพากรที่เปนภาษีรอชำระตามปกติในแตละเดือน ของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งลดลงตามยอดขายที่ต่ำลง 

5.2.5. ลดลงจากหนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชีจำนวน 0.34 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.2.6. ลดลงจากภาระผูกพันผลประโยชนพนักงาน จำนวน 1.25 ลานบาท เนื่องจากมีการคำนวณภาระผูกพันผลประโยชน

พนักงานตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยใหม ซึ่งสวนมากลดลงจากการเปลี่ยนขอมูลสมมติฐานเกาจำนวนประมาณ 2.16 ลานบาท 

แตมีการบันทึกตนทุนบริการและดอกเบ้ียของปปจจุบันจำนวน 1.02 ลานบาท 

5.2.7. เพ่ิมข้ึนจากประมาณการหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น จำนวน 0.58 ลานบาท ซึ่งไมมีสาระสำคัญตองบแสดงฐานะการเงิน 

5.3. สวนของผูถือหุน 

สวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 เทากับ 435.30 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระ

แลวจำนวน 67.00 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจำนวน 323.40 ลานบาท กำไรสะสมจัดสรรแลวตามกฎหมายจำนวน 6.33 

ลานบาท และกำไรสะสมยังไมไดจัดสรรจำนวน 18.55 ลานบาท องคประกอบอื่นสวนของผูถือหุนจำนวน 0.30 ลานบาท และ 
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สวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 19.72 ลานบาท ซึ่งสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ลดลงจาก ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 จำนวน 31.22 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ -6.69 เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวยสาเหตุ

ดังตอไปนี้ 

5.3.1. ลดลงจากการประกาศจายเงินปนผลจำนวน 13.40 ลานบาท 

5.3.2. ลดลงจากผลขาดทุนสวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญสำหรับงวด 9 เดือน ของป 2563 จำนวน 8.52 ลานบาท 

5.3.3. ลดลงจากสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 8.00 ลานบาท โดยลดลงจากผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลง

นโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมาถือปฏิบัติ จำนวน 0.36 ลานบาท ลดลงจากเงินปนผล

สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 9.31 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากผลกำไรสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจ

ควบคุมของบริษัทยอย 1.67 ลานบาท 

5.3.4. ลดลงจากผลสะสมจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีเนื่องจากการนำมาตรฐานการรายงานทางการเงินใหมมา

ถือปฏิบัต ิจำนวน 1.30 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
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