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สวนที่ 1  

การประกอบธุรกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกิจ 

วิสัยทัศน : เปนผู นำในการพัฒนาและใหบริการ Software Solutions แบบครบวงจรในอุตสาหกรรมการ

ทองเที่ยว ดวยการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสงมอบประโยชนอยางสูงสุดตอผูที่เกี่ยวของ และเพิ่ม

มูลคารายไดจากการสงออก Thailand Tourism IT Software Solutions  ไปยังตางประเทศ ภายใต

หลักธรรมาภบิาลที่ดี  

พันธกจิ : 

(1) พัฒนาและยกระดับผลติภณัฑและบริการดาน Software Solutions แบบครบวงจร และเปนผูนำการ

ใหบริการ Software Solutions ในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว  

(2) ขยายโอกาสทางธุรกิจในการสรางพันธมิตรกับเครือขายผูบริการซอฟตแวรที่เกี่ยวของทางดานการ

ทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ  

(3) เสริมสรางความสัมพันธกับลูกคาใหกลายเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ทางการคา เพ่ือใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง  

เปาหมายและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ :  

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อรกัษาความเปน

ผูนำในการเปนผูพัฒนาและใหบริการระบบงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบครบวงจร โดยมุงเนนการพัฒนา 

และ/หรือ เปนเจาของโปรแกรมท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองการใชงานของลูกคาไดอยางตอเนื่อง 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดกลยุทธหลัก 3 ป เพื่อขยายฐานลูกคาและฐานรายได ดังนี้ 

 พัฒนาระบบงานเพื่อสงเสริมการใชงานโปรแกรม Comanche Hotel Software อยางตอเนื่อง โดยฝาย

พัฒนาระบบของบริษัทฯ  

 รวมวิจัยและพัฒนากับบริษัทยอยซึ่งเปนผูเชี ่ยวชาญในระบบการบริหารจัดการ ใหกับธุรกิจตาง ๆ ใน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ดานไอที ที่เปนประโยชนอยางครบวงจรตออุตสาหกรรม

ทองเที่ยวของประเทศไทย และสามารถนำไปตอยอดธุรกิจกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในตางประเทศ  

 ศึกษาเพื่อเขารวมลงทุนกับบริษัทอื่นซึ่งเปนผู พัฒนาและเปนเจาของระบบงานที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวที่บริษัทฯ คาดวาจะสามารถนำมาเชื่อมตอกับระบบงานปจจุบันของบริษัทฯ ได เพื่อสราง

มูลคาเพิ่มใหกับโปรแกรมงานของบรษัิทฯ โดยระบบงานที่สำคัญ ไดแก ระบบบริหารงานหองอาหาร ระบบบริหารงาน

สปา ระบบบริหารงานสนามกอลฟและสมาชิก ระบบบรหิารงานรถเชา ระบบบริหารงานสำรองบัตรโดยสารเคร่ืองบิน 

และระบบการจองเพ่ืองานทองเที่ยวท้ังแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกบัลกูคา (B2C) เปนตน 
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กลุมบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นเเนล จำกัด (มหาชน)  โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีโครงสรางการถือหุน ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 คุณฉัตรชัย โตเลิศมงคล เขาขาย Conflict of Interest เนือ่งจาก เปนกรรมการบริษัทฯ และถือหุนในบริษัทยอย

รอยละ 15 ของจำนวนหุนทั้งหมด เนื่องจากคุณฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนผูที่มีประสบการณทางดานธุรกิจซอฟตแวร ดานการ

ทองเที่ยวมาอยางยาวนาน อีกทั้ง มีความรู ความสามารถ ประสบการณ วสิัยทศัน ทัศนคติ ที่เหมาะสมกับตำแหนงกรรมการ

บรษิัท 

            โดยบรษิัทฯ มีขอบังคับท่ีวาดวยเรื่องของกรรมการดังนี้ “...กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด กรรมการทานนั้นไมมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น...”(ขอบังคบับริษทั โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน), 2562, น.6) บริษัทฯ จึง

เห็นวาไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการดำรงตำแหนงกรรมการบรษิัท 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

(“COMAN”) 

ประกอบธุรกิจหลักเปนผูพัฒนา เพื่อจำหนาย ติดตั ้ง และใหบริการซอฟตแวรหรือ

โปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารงานโรงแรมและเซอรวิสอะพารตเมนตครบวงจร โดยจด

ทะเบียนลขิสิทธ์ิโปรแกรม Comanche Hotel Software และลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั 

(“SYN”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนา จำหนาย ติดตั ้ง และใหบริการ

โปรแกรม และอุปกรณคอมพิวเตอร โดยเนนซอฟตแวร

เพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรานอาหาร สปา และ

คาปลีก โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ ์โปรแกรม pRoMiSe 

Restaurant กับกรมทรัพยสินทางปญญา 

บริษัท วินสตารเทค จำกดั 

(“WST”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนา จำหนาย ติดตั้ง และใหบริการ 

โดยเนนซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจ

สนามกอลฟแบบครบวงจร โดยจดลิขสิทธิ์ทรัพยสิน

ทางปญญา  และไดรับมาตรฐานการพัฒนาโปรแกรม

ระบบ ISO29110 

87.5% 51% 

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล 

กรรมการบริษัท/ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร SYN 

15% 
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            อีกทั้งคุณฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนผูถือหุนของบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด กอนที่จะเขาดำรงตำแหนง

กรรมการบริษทั และไดรับพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2562 ดวยผลคะแนนเปนเอกฉันท 

            ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงเห็นวาการแตงตั้งคุณฉัตรชัย โตเลิศมงคล ใหดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัท แมวาจะมี 

Conflict of Interest ระหวางกรรมการบริษัทกับบริษัทยอย แตก็เปนไปดวยประโยชนสูงสดุตอผูถอืหุน 

ทั้งนี้ ในป 2561 ตามมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จําหนายหุน

ทั้งจํานวนทีบ่ริษัทฯ ถืออยูในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟตแวร (ไทยแลนด) จํากัด (“เอ็มเอสแอล”) จํานวน 234,610 หุน คิด

เปนสัดสวนรอยละ 99.998 ของทุนจดทะเบียนของเอ็มเอสแอล ใหแกนายอภิชัย สกุลสุรียเดช ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ

บริษัทฯ ในราคาหุนละประมาณ 487.70 บาท รวมเปนเงินจำนวนทั้งสิ้น 114,420,000 บาท ซึ่งไดรับชำระเงินครบถวน  

ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2561 

 

 

 สรุปเหตุการณสำคัญของบริษทั โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

ป พ.ศ. รายละเอียด 

2549 - รางวัลชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2006 ในสาขา Tourism and Hospitality  

- รางวัลชนะเลิศ สาขา Tourism and Hospitality ในการแขงขัน Asia Pacific ICT Awards (APICTA) 

ซ่ึงเปนงานประกวดผลิตภัณฑทางดานซอฟตแวรของประเทศในกลุม Asia Pacific โดยมีประเทศสมาชิก 

16 ประเทศ  

2551 - วันท่ี 4 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอนมุัติใหบรษิัทฯ ไดรับการสงเสริมการลงทนุ 

ประเภทธุรกจิ Enterprise Software และ Digital Content  

2552 - วันที่ 13 พฤษภาคม 2552 ไดรับใบรับรองการแจงขอมลูการจดลิขสิทธิ์ โปรแกรมภายใตชื่อ “Comanche 

Hotel Software และ Data Base“ จากกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวงพาณิชย 

2558 - วันที่ 27 พฤษภาคม 2558 ไดรับการรับรองการตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการในการพัฒนางาน

ระดับ 3 หรือ CMMI Level 3 (Capability Maturity Model Integration) จากสถาบันวิศวกรรม

ซอฟตแวร มหาวทิยาลัยคารเนกีเมลลอน สหรัฐอเมริกา  

2559 - วันที ่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผู ถือหุ น ครั ้งที ่ 1/2559 ไดมีมติอนุมัติใหดำเนินการ 

แปรสภาพจากบริษัทจำกดั เปนบริษัทมหาชนจำกัด และเปล่ียนชื่อเปน บริษทั โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล 

จำกัด (มหาชน) และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุรนที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เปน 0.50 บาทตอหุน  

นอกจากนั้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 17,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 บาท 

เปน 67,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 
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ป พ.ศ. รายละเอียด 

บาทตอหุ น และเสนอใหมีการจัดสรรหุ นเพื ่อเสนอขายตอประชาชนเปนครั ้งแรก (Initial Public 

Offering: IPO) เปนจำนวนไมเกิน 34,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 0.50 บาทตอหุน 

2560 - วันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทไดซ้ือหุนสามัญของบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั จำนวน 51,000 

หุน มูลคาหุนละ 1,020 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 52,020,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนเปนจำนวนรอยละ 

51 ของทนุที่ชำระแลว 

- วันที่ 30 สิงหาคม 2560 ไดรับรางวัล Prime Minister’s Export Award : PM Award 2017) ในดาน

ธุรกิจบริการยอดเยี ่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขา Digital Content และ Software  

ซึ่งไดร ับมอบจากทานนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา จัดขึ ้นโดยกรมสงเสริมการคา 

ระหวางประเทศ สำนักสงเสริมนวัตกรรมและสรางมูลคาเพ่ิมเพื่อการคา 

2561 - วันที่ 17 พฤษภาคม 2561 บริษัทไดรับสิทธิประโยชนตามบัตรสงเสริมการลงทุนเลขที่ 61-0565-1-01-2-0 

จากคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน สำหรับกิจการประเภท 5.7.2 กิจการซอฟตแวร ประเภท 

ENTERPRISE SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตามพระราชบัญญัติสงเสริมการลงทุน 

พ.ศ. 2520 โดยไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนติิบุคคลมีกำหนดเวลา 7 ป นับแตวันท่ีเร่ิมมีรายไดจากการ

ประกอบกจิการ ซึ่งคือวันที่ 6 มิถุนายน 2561 

- วันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ไดซื้อหุนสามัญของบริษัท วินสตารเทค จำกัด จำนวน 28,875 หุน 

มูลคาหุนละประมาณ 505 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 14,580,000 บาท โดยบริษัทฯ ถือหุนเปนจำนวน

รอยละ 87.5 ของทนุที่ชำระแลว 

- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทฯ ไดรับการประเมิน CMMI อยูที่ระดับ 3 ในหนวยงานการพัฒนา

ซอฟตแวร และบริการลูกคา 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุ มบริษัท ซึ ่งปจจุบันประกอบไปดวย บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 

“COMAN”) บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (“SYN”) และบริษัท วินสตารเทค จำกดั (“WST”) มรีายไดจากการจำหนาย

และใหบริการสำหรับป 2559 – 2561 ตามรายละเอียดดงันี ้

ตารางแสดงประเภทรายไดจากการขายและใหบริการ  

        หนวย: ลานบาท 

รายได 

งบการเงินรวมสำหรับป 

2559 2560            2561 

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 
อัตราการ

เติบโต 

รายไดจากการจำหนายโปรแกรมและบริการที่เก่ียวของโดยบริษทัฯ  

จำหนายและบริการติดตั้งโปรแกรม 51.62 55.73 47.25 39.10 61.56 35.47 30.29 

บริการดูแลรักษาและซอมบำรุง 36.30 39.19 40.92 33.86 46.83 26.98 14.44 

งานบรกิารอ่ืน ๆ1 4.71 5.08 3.55 2.94 4.15 2.39 16.90 

รวม 92.63 100.00 91.72 75.90 112.54 64.84 22.70 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิาร และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เก่ียวของโดย SYN 

 - - 29.12 24.10 57.18 32.94 96.362 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิาร และดูแลรกัษาซอมบำรุงท่ีเกี่ยวของโดย WST    

 - - - - 3.86 2.22 N/A3 

รวมรายไดจากการขายและใหบริการ 92.63 100.00 120.84 100.00 173.58 100.00 43.64 

 

หมายเหตุ: 1 บริการอ่ืนท่ีเกีย่วของ เชน การลงโปรแกรมใหม และการแกไขปญหาการใชงานเปนรายคร้ัง เปนตน 
 2  บริษัทฯ เขาลงทุนใน SYN ต้ังแตวนัที่ 20 มิถุนายน 2560 
 3 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบริษัทฯ เขาลงทุนใน WST ต้ังแตวนัที่ 1 มิถุนายน 2561 
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1. ลักษณะผลิตภณัฑและบริการ 

รายละเอียดแตละระบบงาน (System Module) และลักษณะการทำงาน (Feature) ที่มีในปจจุบัน 

ระบบงาน 

(System Module) 

ลักษณะการทำงาน  

(Feature) 

1. Comanche Front Office System  ระบบงานที่ใชบริหารงานโรงแรม และเซอรวิสอะพารตเมนต ใน

แผนกตอนรับและสำรองที่พัก รวมถึงระบบการเช็กอิน/เช็กเอาต

ผานอุปกรณ Desktop iPad และ Tablet 

1.1. Management Dashboard System  

1.2. Mobility Check-in/Out by Tablet    

2. Comanche Point of Sales System ระบบงานบริหารงานรานอาหารภายในโรงแรม และเซอรวิสอะ

พารตเมนต ครอบคลุมฟงกชันงานสำรองโตะอาหาร รับออรเดอร 

ระบบชำระเงิน และระบบสมาชิก 

2.1. Cashier Station  

2.2. Order Station  

2.3. Tablet Station   

2.4. Member   

2.5. Loyalty   

2.6. Table Management System   

3. Comanche Back Office System  ระบบบัญชีที่เกี่ยวของ ครอบคลุมการทำงานตั้งแตระบบลูกหนี้ 

ระบบเจาหนี้ และระบบบญัชีแยกประเภท 3.1. Account Receivable  

3.2. Account Payable  

3.3. General Ledger  

4. Comanche Inventory System   ระบบบริหารสินคาคงคลัง ครอบคลุมระบบงานจัดซื้อ สินคาคง

คลัง และระบบตนทุนของสินคา (Recipe) 4.1. Purchasing System   

4.2. Inventory Store   

4.3. Cost Control Recipe System  

5. Comanche Fixed Asset System   ระบบบริหารสินทรัพยถาวร 

6. Comanche Event Management System  ระบบบริหารหองจัดเลี้ยงและสัมมนา 

7. Comanche Interface Module ระบบเชื่อมโยง (interface) กับอุปกรณ หรือระบบคอมพิวเตอร

อื่นที่โรงแรมใชงานอยู อาทิ ระบบควบคุมประตูหองพัก ระบบ 

Internet Billing ระบบ Smart TV ในห องพ ัก ระบบสแกน

พาสปอรต และระบบตู สาขาโทรศัพท (กรณีที ่ผู เขาพักใชงาน

โทรศพัทในหองพัก) เปนตน 

7.1. Door Locking System Interface 

7.2. Internet Charging System Interface   

7.3. TV in Guest’s Room Interface   

7.4. Passport Scanning system interface   

7.5. Web Booking Online Interface System 

(Channel Management System)   

7.6. Call Accounting System Interface   

7.7. PMS/PABX interface System   

7.8. Yield Management System Integration 
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แผนภาพแสดงการเช่ือมตอระบบงานตาง ๆ ของโปรแกรม “Comanche Hotel Software” 

 
 

 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดพัฒนากลุมผลติภณัฑชุดใหมเพิ่มเติมช่ือ VICTOR ซึ่งเปนโปรแกรมทีส่ามารถใชงานผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตได ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนยิมอยางมากในปจจุบัน โดยมรีายละเอียดแตละระบบงาน ดังนี ้

ระบบงาน 

(System Module) 

ลักษณะการทำงาน  

(Feature) 

WCFO ระบบงานสำหรับบริหารงานโรงแรม และเซอรวิสอะพารตเมนต ในแผนก

ตอนรับและสำรองที่พัก 

WCAR ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) 

WCAP ระบบบัญชีเจาหนี้ (Account Payable) 

WCGL ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) 

WINV ระบบบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Control) 

 

ทมีา: บรษัิทฯ 
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ลูกคาสามารถซื้อโปรแกรมเพื่อติดตั้งทุกระบบงานหรือเลือกบางระบบงานได ในกรณีที่ลูกคาเลือกบางระบบงาน 

บริษัทฯ สามารถเสนอบริการที่จะติดตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมตอไปกับระบบงานเดิมที่ลูกคาใชอยูได (Interface) โดยทีมงาน

ติดต้ังของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ จึงเปนทางเลือกเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Comanche Hotel Software สามารถสรุปเปนขั้นตอนการพฒันาและออกแบบ

โปรแกรมได ดังน้ี 

(1) รวบรวมและวิเคราะหขอมลูจากแหลงตาง ๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม เชน จากฝายพัฒนา

ธุรกิจ ซึ่งไดรับฟงความคิดเห็นของลูกคาเกี่ยวกับความตองการที่เพิ่มขึ้นหรอืสวนที่ตองการปรับปรุง รวมทั้งจากการ

เปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและปจจัยแวดลอมอื่น ๆ  

(2) ผูที ่เกี ่ยวของนำเสนอขอมูลใหแกคณะทำงาน ซึ่งประกอบไปดวย ฝายพัฒนาธุรกิจ และฝายปฏิบัติการ โดยความ

รวมมือของแผนกตาง ๆ ในฝายปฏิบัติการ ไดแก แผนกบริหารโครงการ แผนกลูกคาสมัพันธ และแผนกบริการลกูคา 

ในการพิจารณาเพื ่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานบนโปรแกรม Comanche Hotel Software โดยตองคำนึงถึง

ผลกระทบตอการทำงานของผูใชงาน ความพึงพอใจของลูกคา และความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ  

(3) มอบหมายใหแผนกพัฒนาระบบวางแผนและดำเนนิการเขียนโปรแกรม (Coding)  

(4) แผนกตรวจสอบคุณภาพดำเนินการตรวจสอบการใชงานเพื่อหาขอบกพรองของโปรแกรมตามมาตรฐาน CMMI และ

จะดำเนินการสงกลับใหแผนกพัฒนาระบบดำเนินการแกไข  

(5) เมื่อผานการตรวจสอบคุณภาพเรียบรอยแลว ฝายพัฒนาธรุกิจจึงสามารถนำเสนอขายโปรแกรมใหแกลูกคาได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเจาหนาที่แผนกพัฒนาระบบและแผนกตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐาน CMMI 

ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรม ฟงกชัน ระบบงาน (Module) และนวัตกรรมใหม ๆ จำนวนทั้งส้ิน 22 คน 

 การบริการติดตั้งโปรแกรมและการจดัฝกอบรมผูใชงาน  

การติดตั้งและการจัดฝกอบรมผูใชงานถือเปนอีกกระบวนการหนึ่งที่สำคัญในการสนับสนุนใหโปรแกรม Comanche 

Hotel Software สามารถใชงานไดจริง เหมาะสมกับประเภทและปริมาณธุรกรรมที่เกิดขึ้นจริงในธุรกิจอยางราบรื่น ทำให

คอมพิวเตอรสามารถเชื่อมโยงฐานขอมูล และสามารถทำงานรวมกับอุปกรณอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ เชน ระบบโทรศัพท ระบบ

กุญแจหองอัตโนมัติ ระบบการใหบริการอินเทอรเน็ตไรสาย (Wi-Fi Service) และแท็บเล็ต (Tablet)  เปนตน โดยสามารถสรปุ

เปนข้ันตอนการติดตั้งดังนี้  

 

 

 

 

 

 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2561 

 

หนา | 9  

 

แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

นอกจากนี้ การจัดฝกอบรมผูใชงานที่มีประสิทธิภาพจะชวยลดเวลาในการเรียนรูการใชโปรแกรมของผูใชงาน โดย

บริษัทฯ ไดออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมการใชโปรแกรม โดยเนนการถายทอดพื้นฐานความรูและทักษะที่จำเปนในการใช

โปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญของบริษัทฯ เพื่อสนับสนุนใหผูใชงานสามารถนำความรูที่ไดจากการฝกอบรมไปประยุกตใชในการ

ทำงานจริง และนำไปสูประสทิธิภาพขององคกรโดยรวม  

ในกรณีการขายผานตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ ตัวแทนจำหนายจะเปนผูรับผิดชอบติดต้ังโปรแกรมและ

การจัดฝกอบรมผูใชงานเอง ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเจาหนาที่แผนกบริหารโครงการซึ่งรับผิดชอบการ

ติดต้ังโปรแกรมและจัดฝกอบรมผูใชงาน จำนวนทั้งส้ิน 20 คน   

 การใหบริการหลังการขาย การดูแลรกัษาและการใหบริการอ่ืน ๆ 

บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางมากกับการใหบริการหลังการขาย โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาระบบงานบริการหลังการขาย

เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาหลังจากติดตั้งโปรแกรมแลวเสร็จพรอมใชงาน ภายใตชื่อ 3C : Comanche Customer Care 

โดยบริษัทฯ มีทีมงานใหบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกคาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ในกรณทีี่มีปญหาการใชงาน ทางทีมสนับสนุนจากแผนกบริการลูกคา สามารถใหความชวยเหลือผาน

ระบบออนไลน ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท สวนในกรณีที่ไมสามารถใหความชวยเหลือได บริษัทฯ จะสงทีมสนับสนุนไปแกไข

ปญหาใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด เพื่อสรางความมั่นใจใหแกลูกคาวาโปรแกรม Comanche Hotel Software มีทีมงานพรอม

แกไขปญหาที่เกิดขึ้นทันที และการดำเนินงานของลูกคาจะไมเกิดการติดขัด โดยสามารถสรุปเปนขั้นตอนการใหบริการหลัง

การขายได ดังนี้ 

(1) ลูกคาติดตอบริษัทฯ เพื่อขอคำปรึกษาหรือแจงปญหาในการใชงานโปรแกรม 

(2) เจาหนาที่ตรวจสอบรายชื่อลูกคาในระบบงาน 3C: Comanche Customer Care 

(3) สำหรับลูกคาที่มีสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมรายป (Software Maintenance Agreement) ที่ยังไมครบกำหนด 

เจาหนาที่จะใหการชวยเหลือทันที ผานระบบออนไลน อีเมล โทรศัพท หรือสงทมีสนับสนุน แตหากสัญญาบำรุงรักษา

เขาติดต้ังโปรแกรมและฝกอบรมวธิีการใช

โปรแกรมใหแกผูใชงาน  

(ประมาณ 3-4 สัปดาห) 

ตรวจสอบคุณภาพงานโดยแผนกตรวจสอบ

คุณภาพ ตามมาตรฐาน CMMI 

บันทกึขอมูลลูกคาใน

ฐานขอมูล เพื่อใชในการ

ใหบริการหลังการขายและ

บริการลูกคา 

(ระบบงาน 3C: Comanche 

Customer Care) 

เสนอขายโปรแกรม 

แกลูกคา 

ลูกคาตดัสินใจซ้ือโปรแกรม 

สงมอบงานและลูกคาลง

นามเอกสารรับสงมอบงาน 
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โปรแกรมครบกำหนดแลว บริษัทฯ จะออกใบเสนอราคาการใหบริการเปนรายครั ้ง (On-Call Service) ใหลูกคา

พิจารณากอน หากลูกคาตกลงเง่ือนไขตามใบเสนอราคา เจาหนาที่จะใหความชวยเหลือตอไป  

(4) เจาหนาที่บันทึกประวัติการใหความชวยเหลือเขาระบบงาน 3C: Comanche Customer Care 

(5) หัวหนาฝายหรือหัวหนาแผนกดำเนินการตรวจสอบงานในระบบ 3C เพื่อตรวจสอบคุณภาพการใหบริการของพนักงาน

บริษัทฯ โดยใหลูกคาประเมินความพึงพอใจการใหบริการของพนักงาน และปดสถานะงาน 

(6) ในกรณีที่สัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมใกลครบกำหนด บริษัทฯ มีบริการแจงเตือนลูกคาเพื่อตออายุสัญญา ทั ้งนี้ 

นอกจากจะมีการใหบริการกับลูกคาตามสัญญารายป หรือรายครั้ง ขางตนแลว บริษัทฯ ยังมีการใหบริการอื่น ๆ ที่

เกี ่ยวของและสนับสนุนการใชโปรแกรม Comanche Hotel Software เชน การลงโปรแกรม Comanche Hotel 

Software ใหใหมในกรณีที่ระบบ Server หรือ Hardware ของลูกคามีปญหา เปนตน 

ในสวนของการใหบริการหลังการขาย สำหรับการขายที่ผานตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ ตัวแทน

จำหนายในตางประเทศจะเปนผูรับผิดชอบดำเนินการใหบริการหลังการขายเอง ในกรณีที่ตัวแทนจำหนายไมสามารถแกไข

ปญหาเองไดและขอความชวยเหลือมายังบริษัทฯ (Second level of support) บริษัทฯ จะออกใบเสนอราคาการใหบริการ

เปนรายครั้ง หากตัวแทนจำหนายตกลงเงื่อนไขตามใบเสนอราคา เจาหนาที่ของบริษัทฯ จะใหความชวยเหลือตอไป ทั้งนี้ ณ 

วันท่ี 31 ธนัวาคม 2561 บรษิัทฯ มีเจาหนาที่แผนกบริการลูกคา ซึ่งทำหนาทีใ่หบริการหลังการขาย จำนวนทั้งสิ้น 27 คน   

2. ลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ คอื กลุมโรงแรมและเซอรวิสอะพารตเมนต ในระดับ 3 ดาว ขึ้นไปทั้งในประเทศ

และตางประเทศ โดยจะใชชองทางการจัดจำหนายผานทางฝายพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ โดยตรงและตัวแทนจัดจำหนาย 

(Dealer) ในตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกคาที่เปนผูใหบริการหองพักมากกวา 920 แหง โดยแบงเปน

ลูกคาในประเทศประมาณ 751 แหง และตางประเทศประมาณ 169 แหง ซึ่งทั้งหมดนี้มีจำนวนหองพักรวมกันประมาณ 

131,751 หอง  

หากจำแนกประเภทลูกคาที่บริษัทฯ จำหนายและใหบริการตดิต้ังโปรแกรมตอป ในป 2561 บรษิัทฯ มีลูกคา ซ่ึงไดแก 

ผูประกอบการทั่วไป กลุมเครือโรงแรม และสถาบันการศึกษา (ในกรณีสถาบนัการศึกษา บริษัทฯ จะคิดคาธรรมเนียมเฉพาะ

การติดตั้งและการอบรมการใชงานโปรแกรมเทานั้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีจำนวนลูกคาจำแนกตามประเภท

ดังกลาวคิดเปนสดัสวนรอยละ 84.57 รอยละ 14.02 และรอยละ 1.41 ตามลำดับ 

สำหรับป 2557 - 2561 บริษัทฯ ไดขายและใหบริการติดตั ้งโปรแกรม ใหแกผูประกอบการ โดยมีจำนวนสถาน

ประกอบการและจำนวนหองพักใหมรวมทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี ้
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ที่มา: บริษัทฯ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีกลุมลูกคาเครือโรงแรมจำนวน 246 โรงแรมในกลุมเครือโรงแรม เชน โรงแรมใน

เครือเซ็นทารา เครืออิมพีเรียล เครืออีสติน เครือแคนทารี และเครือโอควูด เปนตน ซ่ึงโรงแรมเหลานี้ถือเปนพันธมิตรทางธุรกจิ

ที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเมื่อมีการขยายโรงแรมเพิ่มเติมในประเทศ หรือขยายไปยังตางประเทศ โรงแรมในเครือเหลานี้สวน

ใหญยังคงเลือกใชโปรแกรม Comanche Hotel Software เปนโปรแกรมในการบรหิารจัดการโรงแรมแหงใหมตอไป 

ในการจำหนายโปรแกรม Comanche Hotel Software สวนใหญบริษัทฯ จะเสนอขายบริการบำรุงรักษาโปรแกรม

รายป (Software Maintenance Agreement) ควบคูกันไป นอกจากนี้ ลูกคายังสามารถใชบริการบำรุงรักษาโปรแกรมราย

ครั้ง (On Call Service) ไดเชนกัน ซึ่งจากขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลูกคาประมาณรอยละ 71.84 ของจำนวนลูกคา

ทั้งหมด ใชบริการบำรุงรักษาโปรแกรมของบริษัทฯ สงผลใหบริษัทฯ มีรายไดสม่ำเสมอและตอเนื่องจากลูกคาเหลานี ้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกคาผูใชโปรแกรม Comanche Hotel Software ในตางประเทศครอบคลุมกวา 

17 ประเทศ  เชน ประเทศจีน ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว อินเดีย เมียนมา ญี่ปุน และสิงคโปร เปนตน สำหรับ

ป 2559 – 2561 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการขายและใหบริการโปรแกรม Comanche Hotel Software ในประเทศและ

ตางประเทศ ดังนี้ 

 
ที่มา: บริษัทฯ 

3. ชองทางการจัดจำหนาย 

บริษัทฯ จัดจำหนายโปรแกรม Comanche Hotel Software และการบริการตาง ๆ  ผาน 2 ชองทางหลัก ไดแก  

1) การจำหนายโดยตรงผานแผนกพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ และ 2) การจำหนายผานตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีการแตงต้ังตัวแทนจำหนายในตางประเทศจำนวน 17 ราย ใน 12 ประเทศ ดังนี ้

ลำดับท่ี ประเทศ 
วันที่ไดรับแตงต้ัง (เดือน/

ป) 
ชื่อบรษิัทท่ีไดรับแตงต้ังเปนตัวแทน 

1. ฟลิปปนส 27/09/2560 AUDACITY SYSTEMS, INC. 

2. จีน 01/01/2558 

11/07/2560 

-GUANGZHOU AUTOMATED SYSTEMS LIMITED  

-SHANGHAI HANFORD BUSINESS CONSULTING CO., LTD. 

3. มาเลเซยี* 19/10/2560 

11/01/2561 

11/01/2561 

25/09/2561 

-COMANCHE INTERNATIONAL MALAYSIA SDN. BHD. 

-UBAC SDN BHD   

-UBAC SDN BHD   

-DELTAPRISE SDN. PHD.  
4. อินโดนีเซีย 10/07/2561 

13/09/2561 

-PT. TT Network Integration Indonesia 

-PT. UBAC Networks Indonesia  
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ในประเทศ ตางประเทศ
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ลำดับท่ี ประเทศ 
วันที่ไดรับแตงต้ัง (เดือน/

ป) 
ชื่อบรษิัทท่ีไดรับแตงต้ังเปนตัวแทน 

5. เวียดนาม* 27/09/2560 COMANCHE INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD. 

6. ลาว 27/09/2560 LAO ASEAN TRADING CO., LTD.  

7. อินเดีย 19/12/2560 IT BAHN INDIA PVT. LTD. 

8. สิงคโปร 11/08/2560 UBAC Pte., Ltd. 

9. กัมพูชา 26/06/2561 Automation Advance Technology (Cambodia) 

10. สหรัฐอาหรับเอ

มิเรตส 

01/08/2561 TSS Gulf Trading LLC 

11. รัสเซีย 28/09/2561 PWV Content Ltd. 

12. พมา 27/09/2561 Blue Circle Technology Co., Ltd. 

หมายเหต:ุ * บริษัทฯ เคยเปนผูถือหุนใหญใน 2 บริษัทนี้ กอนท่ีจะทำการขายหุนทั้งจำนวนไปในป 2558 และทำการแตงตั้งบริษัททั้ง 2 แหง 

เปนตัวแทนจำหนายในตางประเทศของบริษทัฯ  

ตลาดภายในประเทศ : บริษัทฯ จำหนายโปรแกรม Comanche Hotel Software และบริการที่เกี่ยวของใหกับ

ลูกคาในประเทศทั้งหมดโดยตรง โดยมีแผนกพัฒนาธุรกิจในประเทศและกลุม CLMV เปนผูรับผิดชอบในการทำ

การตลาด  

ตลาดในตางประเทศ : บริษัทฯ จำหนายโปรแกรม Comanche Hotel Software และบริการที่เกี ่ยวของ ไปยัง

ประเทศตาง ๆ โดยอาศัยชองทางการจัดจำหนาย 2 ชองทาง ไดแก การขายทางตรง และการขายผานตัวแทนจัด

จำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ ทั้งนี้ ในการประสานงานและการทำการตลาดในตางประเทศ บริษัทฯ ไดจัดต้ัง

แผนกพัฒนาธุรกิจตางประเทศเพ่ือสนับสนุนและรองรบัแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายไปยังตางประเทศใหมีสัดสวน

รายไดจากตางประเทศมากขึ้น 

- การขายทางตรง  

บริษัทฯ มีแผนกพัฒนาธุรกิจในประเทศและกลุม CLMV  ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมและเขาใจการ

ดำเนินธุรกจิโรงแรมทั้งในประเทศและตางประเทศในกลุม CLMV และแผนกพัฒนาธุรกิจตางประเทศ ซึง่รับผิดชอบในการทำ

ตลาด โดยมุงเนนเฉพาะตลาดในตางประเทศที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการเติบโต (ไมรวมประเทศ CLMV) ที่บริษัทฯ ยังไมมี

ตัวแทนการจัดจำหนายที่มีศักยภาพ และรับผิดชอบการทำตลาดกับกลุมลูกคาเดิมของบริษัทฯ ในประเทศที่มีการขยายงาน

เปดโรงแรมใหมในตางประเทศ อยางไรก็ตาม แผนกพัฒนาธรุกิจตางประเทศของบรษิัทฯ ยังสามารถทำการตลาดในประเทศที่

บรษิัทฯ มีตัวแทนจัดจำหนายได ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับการติดตอจากลูกคารายนั้น ๆ โดยตรง 
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- การขายผานตัวแทนจัดจำหนายในตางประเทศ 

บริษัทฯ มีนโยบายขยายตลาดในตางประเทศ โดยการแตงตั้งตัวแทนการจัดจำหนายโปรแกรม (Dealer) ที่มี

ความรู ความเชี่ยวชาญ และความเขาใจความตองการของลูกคาในแตละประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถขยายฐาน

ลูกคาไปยังประเทศนั้น ๆ ไดรวดเร็วกวาการเขาไปทำการตลาดเองโดยตรง โดยตัวแทนจดัจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศของ

บริษัทฯ จะตองผานขั้นตอนการพิจารณาแตงตั้ง ซึ่งจะตองคำนึงถึงความสามารถในการทำการตลาด ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

โรงแรมของประเทศนั้น ๆ ความสามารถในการติดตั ้ง และการใหบริการหลังการขายเปนหลัก ทั ้งนี ้ แผนกพัฒนาธุรกิจ

ตางประเทศ จะทำหนาที่เปนผูคัดสรร ประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานกับตัวแทนจำหนาย (Dealer) ใน

ตางประเทศของบริษัทฯ    

โดยในรอบ 5 ปที่ผานมา คือ ในป 2557 - 2561 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการขายทางตรงและการขายผาน

ตัวแทนจัดจำหนาย (Dealer) ดังนี้     

 

ที่มา: บริษัทฯ 

4. การสงเสริมการขาย 

บริษัทฯ เนนการสรางความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑของบริษัทฯ จากคุณภาพของการบริการ ความปลอดภยัของระบบ

ขอมูล และความคุมคาที่ลูกคาไดรับจากการใชบริการของบริษัทฯ เปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัทฯ นอกจากนี้ 

บรษิัทฯ ยังไดจัดทำเว็บไซต และมีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน วารสาร Hotel & Resort เปนตน เพ่ือการเสริมสราง

ภาพลกัษณของบริษัทฯ รวมถึงสรางการรับรู (Brand Recognition) และจดจำ (Brand Awareness) ตอกลุมลูกคาเปาหมาย 
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สัดสวนรายไดจากการขายทางตรงและการขายผานตัวแทนจัดจําหนาย

ตวัแทนจดัจาํหน่ายในต่างประเทศ การขายตรง
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5. นโยบายการกำหนดราคา 

 การขายทางตรง 

บริษัทฯ กำหนดราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ซึ่งในการใหบริการของลูกคาแตละรายในคร้ังแรก บริษัทฯ จะรวม

มูลคางานใหบริการดูแลรักษาและซอมบำรุงระบบเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งที่ผานมาอยูที่ประมาณรอยละ 12 - 15 

ของมูลคาตามคำส่ังซ้ือของลูกคา ท้ังน้ี มีจำนวนนอยมากที่ซ้ือบริการจากบริษัทฯ เฉพาะคาใชโปรแกรม (License) 

โดยไมรับบริการในเร่ืองการติดต้ังหรือการใหบริการดูแลรักษา   

 การขายผานตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ 

บริษัทฯ คิดคาตอบแทนจากตัวแทนจำหนาย โดยคิดเปนอัตราสวนจากมลูคาที่ตัวแทนจำหนาย จำหนายผลิตภัณฑ

ใหกับลูกคา ซ่ึงอตัราดงักลาวกำหนดในสัญญาแตงต้ังตัวแทนจำหนายโปรแกรมแตละราย  

การตลาดและการแขงขันของบรษิัทฯ และบริษัทยอย 

  กลยทุธในการดำเนินธุรกจิของบริษัทฯ  

ปจจุบัน ธุรกิจซอฟตแวรซึ่งรวมถงึ 

1) ซอฟตแวรสำเร็จรูป 

2) ซอฟตแวรจากการพัฒนาเพ่ือตอบสนองลูกคาตามความตองการ 

3) การใหบริการซอฟตแวร 

ถือเปนเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และยังชวยสราง

มูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจผูใชงาน โดยไดมีการประยุกตการใชงานใหครอบคลุมในหลากหลายประเภทธุรกิจ เชน ธุรกิจ

ทองเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจขนสง ธุรกจิบริการรับเหมากอสราง และธุรกิจบริการรักษา

ความปลอดภัย เปนตน  

ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑและใหบริการซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการธุรกิจโรงแรม 

โดยครอบคลุมทุกระบบงาน (Full System) และครบวงจร (One Stop Service) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกคาหลัก

ที่เปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความตองการที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพทางการตลาดของธุรกิจอยูเสมอ โดยบริษัทฯ ได

กำหนดกลยุทธที่สำคัญเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางตอเนื่องในระยะยาว และสงเสริมความเปนผูนำในการเปน

ผูพัฒนาและใหบรกิารซอฟตแวรสำหรับธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี ้

1. กลยุทธดานการพัฒนาผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพและฟงกชนังานตรงกับความตองการของธุรกจิโรงแรม  

บริษัทฯ ใหความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการสรางตราสินคาใหเปนที่จดจำแลว การ

พัฒนาผลิตภัณฑใหไดมาตรฐานสากลและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในการใชงานถือเปนเปาหมายสำคัญใน

การพฒันาโปรแกรมของบริษัทฯ ปจจุบัน บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบการไทยนอยรายที่เปนผูพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูปเพ่ือ

การบรหิารจัดการโรงแรมแบบครบระบบงาน (Full System) ที่มีลิขสิทธิ์เปนของตนเอง  

โปรแกรม Comanche Hotel Software มีฟงกชันและโมดูลงานที่สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมครอบคลุมท้ัง

ระบบบริการสวนหนา (Front Office) ระบบบริการสวนหลัง (Back Office) และระบบ Interface ในอีกดานหนึ่งบริษัทฯ มี
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การใหบริการแบบครบวงจร (One Stop Service) ตั้งแตการใหคำปรึกษาแนะนำโปรแกรม Comanche Hotel Software 

การใหบริการติดตั้งโปรแกรมดังกลาวในสถานที่ประกอบการของลูกคา การจัดหลักสูตรฝกอบรมผูใชโปรแกรม และการ

ใหบริการหลังการขายโดยการใหคำปรึกษาและการบริการซอมบำรุงตาง ๆ ซ่ึงเปนการใหบริการลูกคาไดอยางครบวงจร 

บริษัทฯ มีการสำรวจและสอบถามความตองการของลูกคา รวมทั้งการนำขอเสนอแนะที่ไดรับจากการใหบริการจาก

ลูกคามาพัฒนาฟงกชันงานและโมดูลงานใหม ๆ เพื่อทำใหโปรแกรมสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางตอเนือ่ง 

โดยบริษัทฯ มีแผนกงานพัฒนาระบบทำหนาที่พัฒนาผลิตภัณฑของบริษัทฯ ในป 2558 บริษัทฯ ไดเริ่มพัฒนาแอปพลิเคชัน

สำหรับการใชงานผานอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile) ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมในปจจุบัน ไดแก แอปพลิเคชันเสริม

สำหรับฟงกชันงานบริหารรานอาหาร (POS) บนระบบปฏิบัติการ Android เพื่อใหพนักงานในรานอาหารสามารถรับรายการ

อาหาร ตรวจสอบรายการอาหาร และเรียกเก็บเงินไดทนัที ผานอุปกรณเคลื่อนท่ี และแอปพลิเคชันเสริมสำหรบัการ Check-in 

และ Check-out หองพักบนระบบปฏิบัติการ IOS เพื่อใหพนักงานสามารถใหบริการ Check-in และ Check-out กับลูกคา

ภายในหองพักผานอุปกรณเคลื่อนที่ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกระบวนการในการควบคุมการพัฒนาโปรแกรมและการใหบริการ โดย

บรษิัทฯ มีทีมตรวจสอบคุณภาพ ต้ังแตข้ันตอนการเริ่มพัฒนาโปรแกรม การขาย การติดต้ัง การจัดการฝกอบรม จนกระทั่งสง

มอบงานใหแกลูกคา เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับลกูคาในการใชโปรแกรม 

2. กลยุทธดานการตลาดและการประชาสมัพันธ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสำคัญตอกลยุทธดานการตลาดและการประชาสัมพนัธ โดยเนนการประชาสัมพันธใน

ส วนของตราส ินคา “COMANCHE” “pRoMise” และ “WinGolf” รวมถึงเคร ื ่องหมายการคา                           . 

“COMANCHE INTERNATIONAL” ผานชองทางและกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน  

 การจัดทำโบรชัวรผลิตภัณฑของบริษัทฯ และบริษัทยอยในการนำเสนองาน วารสาร นิตยสารการทองเที่ยว นิตยสาร

ร านอาหาร เช น น ิตยสาร Thai Hotels and Travel น ิตยสาร Thailand Hotel Directory น ิตยสาร Thai 

Restaurant เปนตน 

 การประชาสมัพันธผานการออกบูธ และงานอีเวนตตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ อาท ิ

- การออกบูธภายในประเทศ เชน งาน MAI Forum 2018 และ งาน Food & Hotel Exhibition 2018 

                     
งาน MAI Forum 2018 
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งาน Food & Hotel Exhibition 2018 

- การออกบูธตางประเทศ ที่เก่ียวของกับการธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม  

 การสนับสนุนใหผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมเปนวิทยากรในงานเสวนาดาน IT อยางสม่ำเสมอ  

 

                 
 

 

DEPA Transformation in Action 2018 

งาน SIPA Friday “บกุตะลุยตา่งแดน” งาน “เพมิผลิตภาพ SMEs ไทยด้วยการใช้ซอฟตแ์วร”์ 
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 การพ ัฒนาโครงการสน ับสน ุนการศ ึกษา โดยการให

สถานศึกษา มหาวิทยาลัย ใชโปรแกรม Comanche Hotel 

Software เพื่อเปนสื่อการเรียนการสอน โดยบริษัทฯ จะคิด

คาธรรมเนียมในการติดตัง้และการฝกอบรมเทานั้น ซ่ึงเปนการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัทฯ อีกหนึ่งชองทาง และ

สนับสนุนใหมีแรงงานที่คุนเคยกับโปรแกรมของบริษัทฯ เขาสู

ตลาดงานทางดานโรงแรมและการทองเที่ยว โดยที่ผานมามี

สถานศึกษาสนใจใชโปรแกรมของบริษัทฯ เปนสื่อการเรียน

การสอนจำนวน 8 สถาบัน เชน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 

สถาบันVatel’s Thailand, International Business School 

Hotel & Tourism Management ซึ ่งร วมมือกับวิทยาลัย

นานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร และสถาบันการจัดการ

ปญญาภิวัฒน เปนตน นอกจากนี้ ผูบริหารของบริษัทฯ โดย

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ไดเปนหนึ่งในผูแตงหนังสือเพื่อใชเปน

ส ื ่อการสอน เร ื ่อง ระบบสารสนเทศในงานโรงแรมและ

ภัตตาคารของมหาวิทยาลัย สุโขทยัธรรมาธิราช 

3. กลยุทธการบริหารชองทางการจัดจำหนาย  

บริษัทฯ กำหนดชองทางการจำหนายโดยแบงออกเปน 2 ชองทางหลัก คือ การเสนอบริการซอฟตแวรในประเทศและ

ตางประเทศ โดยตลาดภายในประเทศและกลุมประเทศ CLMV บริษัทฯ ใชชองทางการจำหนายทางตรง โดยมีแผนกพัฒนา

ธุรกิจในประเทศและกลุม CLMV    

สำหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ เพิ่มชองทางการจัดจำหนายอีก 1 ชองทาง โดยมีการแตงตั้งตัวแทนจัดจำหนาย 

(Dealer) ที่มคีวามเชี่ยวชาญในตลาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหดียิ่งข้ึน 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศจำนวน 17 แหง ใน 12 ประเทศ 

ไดแก ประเทศจีน ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซยี เวียดนาม ลาว อินเดีย สิงคโปร กัมพูชา สหรัฐอาหรับเอมิเรตส รัสเซีย และ

พมา 

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความผันผวนของการทำธุรกิจที่เกี่ยวของกับธุรกิจการทองเทีย่วและการโรงแรม ซึ่งมีปจจัยหรือ

เหตุการณที่ควบคุมไมไดหรือควบคุมไดยากที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมได เชน ความไมแนนอน

ทางการเมือง ภัยธรรมชาต ิหรือโรคระบาดตาง ๆ เปนตน ดังน้ัน บริษัทฯ จงึกำหนดกลยุทธที่สำคัญเพ่ือชวยรักษาเสถียรภาพ

ของรายไดเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาว โดยการมุงการขยายรายไดในตางประเทศ และยังเปนหนึ่งชองทางที่จะขยายฐานรายได

ใหเพิ่มขึ้น โดยจดัต้ังแผนกพัฒนาธรุกิจตางประเทศ เพ่ือขยายฐานลูกคาผานการแตงตั้งตัวแทนจำหนายในตางประเทศใหเพิ่ม

มากย่ิงข้ึน รวมไปจนถึงทำหนาที่ทำการตลาดในประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจแตยังไมมีตัวแทนจำหนายในประเทศนั้น ๆ   

4. กลยุทธการบริการหลังการขายและการสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับการใหบริการหลังการขายและสรางความพึงพอใจใหกับลูกคา โดยบริษัทฯ เสนอบริการหลัง

การขาย ทั้งที่อยูในรูปแบบของสัญญาใหบริการดูแลและบำรุงรักษาระบบรายป (Software Maintenance Agreement) 

ทมีา: มหาวิทยาลยั สโุขทยัธรรมาธิราช 
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หรือเปนการใหบริการชวยเหลือแบบคิดคาบริการรายครั้ง โดยไดจัดตั้งทีมงานภายใตชื่อ “3C : Comanche Customer 

Care” ภายใตแผนกบริการลูกคา เพ่ือใหบริการขอมลูผลิตภัณฑ รับขอรองเรียนจากลูกคา ใหคำปรึกษาการใชโปรแกรม และ

ใหบริการแกไขปญหาการใชโปรแกรมแกลกูคาตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห ทั้งนี ้เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสรางความพึง

พอใจใหแกลูกคา บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาจากแบบสอบถาม โดยแนบลิงกไวในอีเมล เพื่อใหลูกคากรอก

ขอมลู (ใหคะแนน) หลังการให บริการ หรือสอบถามผานทางโทรศัพท ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากผูปฏบัิตงิาน เพ่ือให

ไดขอมูลที่ครบถวนจากทั้งภายในและภายนอกองคกร และนำมาปรับปรุงการใหบริการหลังการขายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อยางสม่ำเสมอ  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 สามารถสรุปผลความพึงพอใจของลูกคา ไดดังนี ้
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5. กลยุทธดานการรวมลงทนุ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย  

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน (Vision) ของบริษัทฯ ที่มุงมั่นเปนผูนำในการพัฒนาและใหบริการ Software Solutions แบบ

ครบวงจรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว บริษัทฯ มีกลยุทธดานการรวมลงทุนโดยมีนโยบายรวมลงทุนในบริษัทอื ่นที่มี

วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หรือกิจการที่มี

ลักษณะที่สนับสนุนกิจการหลักของบริษัทฯ อันจะทำใหบริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือบริษัทฯ จะ

ลงทุนในธุรกิจที่เอื ้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหมีความครบ

วงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ หรือนโยบายการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งผูรวม

ลงทุนในโครงการดังกลาวจะตองมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคลองกันกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เชน การ

ทองเที่ยว รานคา และโรงแรม เปนตน เพ่ือเปนการตอยอดธุรกิจเดมิของบริษัทฯ  

ภาวะอุตสาหกรรมและการแขงขัน 

อุตสาหกรรมซอฟตแวร 

อุตสาหกรรมซอฟตแวรขยายตัวตามการเติบโตของลูกคาผูใชงานที่มีจำนวน และความตองการเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง 

ทั้งบุคคลทั่วไป หนวยงานภาครัฐ และรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนธุรกิจภาคเอกชนในทุกขนาดตั้งแตองคกรขนาดเล็ก ขนาดกลาง 

จนถงึขนาดใหญ ซ่ึงมีความตองการใหระบบเทคโนโลยีสนเทศในการใชงานมีความทันสมัยกาวทันกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง 

และสามารถนำมาประยุกตใชกับขอมูลสารสนเทศที่มีความหลากหลาย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน และรองรับการ

ขยายตัวในอนาคต โดยปจจุบัน อุตสาหกรรมซอฟตแวรครอบคลุมในหลากหลายสาขา เชน การเงินและการธนาคาร 

โทรคมนาคม บริการทองเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจคาปลีก โลจิสติกส และบริการขนสง เปนตน 

กลุ มผูใชงานระดับองคกรเปนตลาดหลักซึ ่งมีแนวโนมเติบโตสูง ทั้งตลาดในประเทศและตลาดสงออก เนื ่องจาก

เทคโนโลยีสารสนเทศและการติดตอส่ือสารระดับองคกรมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหเกิดความตองการในการพัฒนา

รูปแบบของโซลูชั่นและการบริการตางๆ อยางตอเนื่อง นอกจากนี้ แนวโนมอุตสาหกรรมซอฟตแวรในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 

(Digital Economy Era) ผูใชงานตองการนำเสนอบริการรูปแบบใหมออกสูตลาด สงผลใหผูประกอบการในอุตสาหกรรม

ซอฟตแวรมีการพัฒนาซอฟตแวรที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เชน การพัฒนาแอพพลิเคชั่นใหใชงานไดในหลายแพลตฟอรม 

(Multiplatform Application) การพัฒนาระบบพาณิชยอิเล็กทรอนิกส (E-Commence) การพัฒนาแอพพลิเคชั ่นผาน

อุปกรณติดตอสื่อสารเคล่ือนที่ที่มีความคลองตัวสงู (Mobility) ตลอดจนการพัฒนาโซลูชั่นเพ่ือประยุกตใชกับระบบประมวลผล

แบบคลาวด (Cloud Computing) ซึ่งมหีลักการสำคัญ คือ การแบงปนการใชทรัพยากรเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลดคาใชจาย 

ซึ่งทั้งหมดนี้จะเปนปจจัยผลักดันใหองคกรจำเปนตองพัฒนาและยกระดับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรใหสามารถ

รองรับและใชงานไดอยางตอเนื่องทุกสถานการณ 

จากรายงานผลการสำรวจขอมูลตลาดซอฟตแวรและบริการซอฟตแวรของสำนักงานสงเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital 

Economy Promotion Agency : DEPA) รวมกับสถาบันไอเอ็มซี (IMC Institute) พบวามูลคาตลาดซอฟตแวรซึ่งวัดจากมูลคา

การผลิตซอฟตแวรเพื่อใชในประเทศและการสงออกสามารถจำแนกเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก 1) มูลคาการผลิตซอฟตแวร

สำเร็จรูป ซึ่งประกอบดวย ซอฟตแวรที่ติดตั้งที่เคร่ืองผูใชงาน และซอฟตแวรที่ใชงานผานทางเว็บที่ติดตั้งซอฟตแวรไวท่ีเครื่องแม

ขายของบริษัทผูพัฒนาซอฟตแวร (Software as a service: SaaS)  และ 2) มูลคาการบริการซอฟตแวร ซึ ่งประกอบดวย 
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Custom Software, SI Services เฉพาะสวนที่เกี่ยวกับซอฟตแวร, Software Maintenance Services, Software Services 

Outsourcing, Service and Application Hosting และ Software Related Training and Education เปนตน 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวและโรงแรม 

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนหนึ่งในภาคสวนที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจสาขาการบริหารการทองเที่ยวและโรงแรม 

โดยเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคอาเซียน เชน ประเทศกัมพูชา ลาว มาเลเซีย ฟลิปปนส และไทย ซึ่งอุตสาหกรรม

การทองเที่ยวสรางรายไดทั้งทางตรงและทางออม 

สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมการทองเที่ยวเปนภาคเศรษฐกิจที่มีความสำคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก  

โดยเปนแหลงสรางรายไดและกอใหเกิดการจางงานภายในประเทศ โดยกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ระบุวาในป 2560 ประเทศ

ไทยมีมูลคาการทองเที่ยวรวมประมาณ 2,754 พันลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.47 จากป  2560 โดยแบงเปนนักทองเที่ยวชาว

ไทย 930 พันลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 5.42 และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 1,824 พันลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 11.66 ซ่ึง

จำนวนนกัทองเท่ียวชาวตางชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยมีจำนวนถึง 35.38 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.77 

โดยแนวโนมทองเที่ยวไทย ป 2561 รายไดรวมจากอุตสาหกรรมทองเที่ยวคาดสูงถึง 3.00 ลานลานบาท หรือโตข้ึน

รอยละ 9.00 โดยแบงเปนนักทองเที่ยวชาวไทย 1.00 ลานลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.16 และนักทองเที่ยวชาวตางชาติ 

2.00 ลานลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 9.44 และจำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมายังประเทศไทยคาดวาจะถึง 

38.25 ลานคน หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 8.11 เมื่อเทียบกับป 2560 

ในชวงระหวางป 2558 - 2560 จำนวนนักทองเที่ยวตางชาติที่เดินทางเขามาในประเทศไทยขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นอยาง

ตอเนื่อง สงผลใหรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติเพิ่มสูงขึ้นตามไปดวยโดยป 2560 มีจำนวนรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 

1.82 ลานลานบาท เพ่ิมขึ้นจาก 1.63 ลานลานบาทในป 2559 คิดเปนการเพ่ิมข้ึนรอยละ 11.66 เมื่อเทียบกับปกอนหนา 

โดยเมื่อแบงแยกจำนวนสถานท่ีพักแรม ป 2559 – 2561 ทกุภูมิภาค ทุกจังหวัดแลว โรงแรมมีสัดสวนรอยละ 30.42 

รีสอรทมีสัดสวนรอยละ 40.77 เกสทเฮาสมีสัดสวนรอยละ 10.12 บังกะโลมีสัดสวนรอยละ 6.50 โฮมสเตยมีสัดสวนรอยละ 

3.83 และอื่น ๆ เชน โมเต็ล เซอรวิส อะพารตเมนต แมนชัน แพ บานพักอุทยาน มีสัดสวนอีกกวารอยละ 8.36 

อีกทั้งจำนวนหองพัก ป 2559 – 2561 ทุกภูมิภาค ทุกจังหวัดแลว โรงแรมมีสดัสวนรอยละ 55.20 รีสอรทมีสัดสวน

รอยละ 29.46 เกสทเฮาสมสัีดสวนรอยละ 4.36 บังกะโลมีสัดสวนรอยละ 3.09 โฮมสเตยมสีัดสวนรอยละ 0.72 และอ่ืน ๆ เชน 

โมเต็ล เซอรวิส อะพารตเมนต แมนชัน แพ บานพักอุทยาน มีสัดสวนอกีกวารอยละ 7.17 

หากพิจารณาในดานจำนวนสถานที่พักแรมและหองพัก จากรายงานของศูนยวิจัยดานตลาดการทองเที่ยว การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย ซึ่งสำรวจการประกอบการของสถานที่พักแรมในประเทศไทย พบวาจำนวนสถานที่พักแรมและ

หองพัก เพ่ิมขึ้นตามการขยายตัวของจำนวนนักทองเที่ยว โดยจำนวนสถานที่พักแรมเพิ่มข้ึนจาก 16,584 แหง ในป 2559 เปน 

18,762 แหงในป 2561 คิดเปนรอยละ 13.13 เมื่อพิจารณาในดานจำนวนหองพัก พบวา จำนวนหองพักมีการเพิ่มขึ้นไปใน

ทิศทางเดียวกันกับการเพิ่มขึ้นของจำนวนโรงแรมและเกสตเฮาส โดยจำนวนหองพักเพิ่มข้ึนจาก 676,312 หองในป 2559 เปน 

738,652 หองในป 2561 คิดเปนรอยละ 9.22 เนื่องจากการลงทุนในโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กยังคงมีอยูอยางตอเนื่อง 
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เพื่อเจาะกลุมตลาดนกัทองเที่ยวระดับกลางจากภูมิภาคเอเชียตะวันออก อาทิ จีน มาเลเซีย ลาว ญี่ปุน เกาหลใีต ที่นิยมเทีย่ว

จังหวัดทองเที่ยวสำคัญของไทย 

ภาวะการแขงขันของผูประกอบการในธุรกิจซอฟตแวรบริหารจดัการโรงแรม 

ปจจุบัน เทคโนโลยีสารสนเทศไดเขามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินธุรกิจอยางกวางขวาง เพื่อชวยสนับสนุนให

ผูใชงานสามารถเพิ่มผลผลิต ลดตนทุน เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สงผลใหธุรกิจพัฒนาซอฟตแวรเติบโตอยางรวดเร็ว

ในชวงหลายปที ่ผานมา ขณะที่ธ ุรกิจพัฒนาซอฟตแวรเปนธุรกิจที ่ใชเง ินในการลงทุนไมสูงมากนัก จึงเปดโอกาสให

ผูประกอบการรายใหมเขามาแขงขันในธุรกิจซอฟตแวร อยางไรก็ตาม ผูพัฒนาซอฟตแวรจะเติบโตไดในระยะยาวจะตองมี

ผูบริหารและทีมงานที่มีประสบการณ เพ่ือสรางทรัพยสินทางปญญาจากการผลติซอฟตแวรที่มีคุณภาพ  

ธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจหนึ่งที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใชในดำเนินธุรกิจอยางแพรหลาย ตั้งแตระบบการ

บริหารงานโรงแรมในสวนแผนกตอนรับและจองที ่พัก การ Check-in ระบบงานบริหารงานรานอาหารภายในโรงแรม 

ระบบงานบัญชีและการเงินสำหรับโรงแรม ไปจนถึงการ Check-out จึงกลาวไดวาโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมที่ดีมีสวน

สำคัญในการสรางความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจโรงแรม  

บริษัทฯ เปนผูพัฒนาโปรแกรม “Comanche Hotel Software” ซึ่งเปนโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมที่ครบทุก

ระบบงาน (Full System) และครบวงจร กลาวคือ โปรแกรมมีฟงกชั่นและโมดูลครอบคลุมการดำเนินงานของธุรกิจโรงแรม

ทั้งหมด ตั้งแต ระบบปฏิบัติการสวนหนา (Front Office) ระบบบริหารงานรานอาหารภายในโรงแรม ระบบบริหารสินคาคง

คลัง  ระบบบริหารสินทรัพยถาวร ระบบบริหารหองจัดเลี้ยงสัมมนา ตลอดจนระบบเชื่อมโยง (Interface) ซ่ึงทำใหอุปกรณอ่ืน

หรือคอมพิวเตอร อาทิ ระบบควบคุมประตูหองพัก ระบบ Internet Billing ระบบ Smart TV สามารถทำงานรวมกับระบบ

คอมพิวเตอรสวนกลาง ทั้งนี้ บริษัทฯ เปนผูพัฒนาโปรแกรม Comanche Hotel Software ขึ้นมาเองทั้งหมด ซึ่งถือเปนจุด

แข็งของบริษัทฯ ที่ทำใหบริษัทฯ สามารถพัฒนาโปรแกรมไดตรงกับความตองการของลูกคา และการมีบริการติดตั้ง การ

ฝกอบรมการใชงานใหแกผูใชงาน และใหบริการหลังการขาย อยางครบวงจร ทำใหลูกคามั่นใจในการเลือกใชโปรแกรมและ

บรกิารของบริษทัฯ   

สำหรับตลาดซอฟตแวรบรหิารจัดการโรงแรมในประเทศไทย มีผูพัฒนาและใหบริการโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรม

หลายราย ซึ่งโปรแกรมของผูพัฒนาแตละรายอาจมีคุณสมบัติ ฟงกชั่นงาน และโมดูลงานที่แตกตางกัน โดยโปรแกรมบริหาร

จัดการโรงแรมของแตละผูประกอบการท่ีสามารถเทียบเคียงได มีรายละเอียดดังน้ี    

รายชื่อบริษัท ชื่อโปรแกรม 

Micros Systems Inc. Opera Enterprise Solutions 

บริษัท อีซี่โฟร จำกัด Easyfo 

บริษัท นิวซอฟทเทคโนโลยี คอนซัลเทนท จำกัด Fromas, Ras, Elis, ACCSYS 

บริษัท ไทยซอฟทแวรเอ็นเตอรไพรส จำกดั GENiUS iHotel 

ที่มา: บริษัทฯ 

บริษัทฯ ไดประเมินภาวะการแขงขันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตวาแตละบริษัทมีกลุมลูกคาเปาหมายที่แตกตางกัน 

โดยบริษัทขามชาติมีกลุมลูกคาเปาหมายเปนโรงแรมในระบบเครือขายจากตางประเทศเปนหลัก นอกจากนี้ แมวาโปรแกรม

ของแตละบริษัทอาจมคีุณสมบัตทิี่สามารถเทียบเคยีงกันได แตผูพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมที่ประสบความสำเร็จใน
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การดำเนินธุรกิจจะตองมีผูบริหารและทีมงานที่มีประสบการณในธุรกิจโรงแรม มีฟงกชั่นงานและโมดูลงานที่ครบระบบงาน

และครบวงจร มีบริการหลังการขายที่ดี และสามารถใหความชวยเหลือกับลูกคาไดตลอดเวลาเพื่อทำใหลูกคามั่นใจวาการ

ดำเนินธุรกิจจะเปนไปอยางราบรื่น นอกจากนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงตนทุนในการเปลี่ยนแปลงการใชโปรแกรมปจจุบัน ไปสูการใช

โปรแกรมอื่น (Switching Cost) เชน ตนทุนในการจัดหาโปรแกรมใหม การปรับตัวของพนักงานใหเขากับโปรแกรมใหม เปน

ตน ลูกคาในธุรกิจโรงแรมจึงไมนิยมเปลี่ยนโปรแกรมที่ใช หากระดับราคาสินคาทดแทนและคุณสมบัติการใชงานของสินคา

ทดแทนไมไดดีกวาอยางชัดเจน  อีกทั้งเมื่อลูกคามีการขยายการลงทุนในโรงแรมแหงใหม บริษัทรับจางบริหารโรงแรมจะนิยม

เลือกใชโปรแกรมที่ใชอยูแลวเปนหลกั 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีลูกคาที่เปนผูใหบริการหองพักมากกวา 920 แหง ทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ แบงเปนในประเทศประมาณ 751 แหง และตางประเทศประมาณ 169 แหง หรือคิดเปนจำนวนหองพักรวมกัน

ประมาณ 131,751 หองพัก มีลูกคากลุมเครือโรงแรม 246 โรงแรมในกลุมเครือโรงแรม ที่ใชโปรแกรม Comanche Hotel 

Software เชน โรงแรมในเครือเซ็นทารา เครืออิมพีเรียล เครืออีสติน เครือแคนทารี และเครือโอควูด เปนตน ทำใหบริษัทฯ 

สามารถขยายธุรกิจควบคูไปกับการเติบโตของฐานลูกคาปจจุบันและขยายฐานลกูคาใหมในอนาคต 

การบริหารความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ หรือผลตอบแทนจากการลงทุนของผูลงทุน และ

แนวทางในการลดผลกระทบ หรือแนวทางปองกันความเส่ียงสามารถสรุปได ดังน้ี 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะดาน 

รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการประกอบธุรกิจหลัก คือ การพัฒนาเพื่อจำหนายซอฟตแวรหรือโปรแกรม

สำเร็จรูป ทั้งนี้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมดงักลาว บริษัทฯ ตองอาศัยทีมงานที่มีประสบการณ มีความชำนาญ

เฉพาะดาน และมีความเขาใจทั้งในดานเทคโนโลยี และดานธุรกิจโรงแรม เชน ฝายพัฒนาธุรกิจซึ่งทำหนาที่ในการขายตอง

สามารถนำเสนอความจำเปนและจุดเดนของโปรแกรมใหแกลูกคาได ในขณะเดยีวกันตองสามารถเขาใจในสิ่งที่ลูกคาตองการ

เพิ่มเติมเพื่อนำกลับมาเปนขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ รวมไปถึงแผนกติดต้ังและการบริการหลังการขายตองสามารถ

รวบรวมขอมูลจุดบกพรองของโปรแกรมจากการใชงานจริงของลูกคา และเสนอตอฝายบริหารเพื่อตัดสินใจในการออกแบบ

ความสามารถใหม (Feature) ของโปรแกรม ซึ่งแผนกพัฒนาระบบตองอาศัยขอมูลจากทีมงานเหลานี้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑ

ที่เหมาะสม กอนเขาสูกระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนกควบคุมคุณภาพกอนที่จะเสนอขายเชิงพาณิชยได ดังนั้น จะ

เห็นไดวาขั้นตอนในการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมของบริษัทฯ ตองอาศัยบุคลากรในหลายสวนงานที่มีความรูความสามารถ

ทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน และมีประสบการณท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมดวย ดังนั้น บริษัทฯ อาจมคีวามเสี่ยงใน

การสรรหาหรือรักษาบุคลากรใหรวมงานกับบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงถาหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรเหลานั้นไป อาจทำให

บรษิัทฯ มีรายไดลดลงอยางมีนัยสำคัญ 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสี่ยงในการสูญเสีย หรือขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถตามที่กลาว

มาขางตน โดยบริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและสอดคลองกับการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว รวมถึงได

มีการจัดต้ังแผนกทรัพยากรบุคคล เพ่ือทำหนาที่สรรหาและพัฒนาทักษะของพนักงาน มุงเนนการดแูลคาตอบแทนและสวัสดิการ

ของพนักงานในองคกรใหมีความเหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม มีการจัดทำและแนะนำเสนทางกาวหนาในอาชีพ 
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(Career Path Planning) ใหกับพนักงาน ซึ่งการดำเนินการตาง ๆ เหลานี้ บริษัทฯ คาดวาสามารถชวยลดความเสี่ยงในการ

สูญเสียบคุลากรที่มคีวามชำนาญเฉพาะดาน และยังชวยสงเสริมการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพใหแกบริษัทฯ ไดอีกดวย  

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจทองเที่ยวในประเทศเปนหลัก ซึ่งเปนธุรกิจที่มีความผันผวนจาก

ปจจยัที่ไมสามารถควบคุมได เชน ความไมแนนอนทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือ ภาวะโรคระบาด เปนตน ซึ่งสงผลกระทบ

ตอภาวะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติท่ีมาทองเที่ยวในประเทศได บริษัทฯ จึงไดกำหนดกลยุทธการขยายธุรกิจ

ของบริษัทฯ ไปยังตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน โดยมีการจัดต้ังแผนกพฒันาธุรกิจตางประเทศขึ้นมาเพื่อทำหนาที่รับผิดชอบในการ

ขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศ และใชกลยุทธในการแตงตั้งตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศเพื่อเพิ่มสัดสวนการ

ขายและบริการในตางประเทศใหเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร จำกัด (“SYN”) ในป 2560 และบริษัท 

วินสตารเทค จำกัด ในป 2561 จะทำใหบริษัทฯ สามารถกระจายรายไดไปยังฐานลูกคาอื่น ๆ นอกเหนือไปจากกลุมลูกคา

โรงแรมในปจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงในการพ่ึงพิงธุรกิจทองเท่ียวในประเทศเพียงอยางเดียว 

ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลยีนแบบผลิตภัณฑ 

ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจซอฟตแวรทั่วโลก ซึ่งผูพัฒนาและใหบริการซอฟตแวร 

ประสบปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์จากการลักลอบนำโปรแกรมไปจำหนายในราคาทีถู่ก หรือการลักลอบใชงานโปรแกรมโดยไม

เสียคาใชจาย รวมไปถึงการนำ Source Code ของโปรแกรมไปพัฒนาเปนโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจำหนายในเชิงพาณิชย

ใหแกลูกคา ซึ่งทำใหผูพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ตองเสียโอกาสจากการดำเนินธุรกิจได 

อยางไรก็ตาม โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทฯ จัดเปนงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม ซึ่งเปนงานสรางสรรค

ประเภทที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตอง

จดทะเบียน ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ผูที ่ละเมิดลิขสิทธิ์จะมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับแลวแตกรณี 

นอกจากนี้ เจาของลขิสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกรองคาเสยีหายในทางแพงจากผูละเมิดลิขสิทธิ์ดวย ทั้งนี้  ถึงแมวางานอันมีลิขสิทธ์ิจะ

ไดรับความคุมครองตามกฎหมายทันทีที่สรางขึ้น แตบริษัทฯ กเ็ล็งเห็นถึงความสำคัญในการการแจงขอมูลลิขสิทธ์ิตอกรมทรัพย

สินทางปญญา โดยบริษัทฯ ไดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2552 และไดหนังสือรบัรอง

การแจงขอมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพยสินทางปญญาเมื่อวนัที่ 13 พฤษภาคม 2552  

นอกเหนือจากการคุมครองลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสิทธ์ิ บริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางตาง ๆ เพ่ือเปนการปองกัน

โอกาสและผลกระทบจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบริษัทฯ วางแนวทางการปองกนัการลักลอบใชโปรแกรม Comanche 

Hotel Software และ Data Base โดยไมซื้อลขิสิทธิ์จากบริษัทฯ (Crack Software) ดังนี้  

ก. การติดตั้งโปรแกรมทุกครั้งจะตองใชรหัส (Key Serial) จากบริษัทฯ เทานั้น โดยจะมีเฉพาะเจาหนาที่ที่เปน

ผูรับผิดชอบโดยตรงเทานั้นที่สามารถเขาถึงระบบสรางรหัสได โดยบริษัทฯ จะจำกัดจำนวนบุคลากรที่สามารถ

เขาระบบนี้ได 

ข. ทุกครั้งที่มีการสรางรหัส ระบบจะเก็บประวัติและรายละเอียดของการสรางรหัสไวในระบบเพื่อการตรวจสอบ

ภายหลัง ทั้งนี้ รหัสดังกลาวจะใชไดเฉพาะโรงแรม เคร่ืองแมขาย (server) ฐานขอมูล เฉพาะท่ีไดลงทะเบียนไว

กับบริษัทฯ เทานั้น ไมสามารถนำรหัสไปใชกบัโรงแรมอ่ืน ๆ ได 
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บริษัทฯ เชื่อวาแนวทางการปองกันความเสี่ยงขางตนจะสามารถปองกันและลดโอกาสการถูกละเมิดลิขสิทธิ์และการ

ลักลอบนำโปรแกรมของบริษัทฯ ไปใชงานอยางผิดกฎหมาย รวมถึงการลกัลอบนำ Source Code ของบริษัทฯ ไปดัดแปลง

เปนโปรแกรมเลียนแบบเพื่อจำหนายเชิงพาณิชย นอกจากนี้ หากผูใชงานเลือกโปรแกรมผิดกฎหมาย ผูใชงานจะไมไดรับการ

ดูแลหรือการแกไขในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดของโปรแกรม ซึ่งจะสงผลตอธุรกิจของลูกคาเองได อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะ

ดำเนินคดีความอยางจริงจังกับผูลักลอบผลติและใชโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธ์ิ ใหเปนบรรทัดฐานและคุมครองกับผูพัฒนาและ

วิจัยซอฟตแวรของประเทศไทยดวย 

ความเสี่ยงจากการขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษทัฯ ไดพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูล Comanche Customer Care เพื่อใชในการจัดเก็บและบริหารขอมูลการติดต้ัง

และการใหบริการของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใชโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรระยะไกลผานระบบอินเทอรเน็ต 

(Remote Program) ซึ ่งปจจุบัน บริษัทฯ เลือกใชโปรแกรมสำเร็จร ูป Team Viewer for Business ในการเขาถึงหนาจอ

คอมพิวเตอรของลูกคา เพื่อดำเนินการแกไขขอผดิพลาดตาง ๆ ตามที่ลูกคาแจงมายังบรษิัทฯ ดังนั้น หากระบบอินเทอรเน็ต หรือ

ระบบฐานขอมูลไมสามารถใชงานได บริษัทฯ อาจไดรับความเส่ียงจากการไมสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม ฝายปฏิบัติการของบริษัทฯ ไดดำเนินการในการวางแผนและประกาศใชนโยบายสารสนเทศและระเบียบ

ปฏิบัติงานที่สำคัญ (IT Policy and Disciplinary Process) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเขาถึง การรักษาความลับ การบำรุงรักษา

และสำรองขอมูลที่สำคัญตอการดำเนินการของธุรกิจ โดยพนักงานที่เกี่ยวของจะตองสำรองขอมูลที่สำคัญทกุ ๆ สัปดาห รวม

ไปถึงการจัดใหมีระบบไฟฟาสำรองสำหรบัระบบคอมพวิเตอรแมขาย (Server) ที่สำคัญ เพื่อทำใหระบบสามารถทำงานไดอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการจัดทำแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan – BCP) และมีการ

ซักซอมเปนประจำทุกป เพื่อใหมั ่นใจไดวาในกรณีที ่บริษัทฯ ประสบภาวะฉุกเฉิน เชน ระบบไฟฟาขัดของ และระบบ

อินเทอรเน็ตขัดของ บรษิัทฯ ยังคงสามารถที่จะดำเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ใหแกลูกคาไดตอไป  

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืน 

นอกเหนือจากการเปนผูพัฒนาเพื่อจำหนาย ติดตั้ง และใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใชบริหารงานโรงแรมแลว 

บริษัทฯ ยังมีวัตถุประสงคในการลงทุนในบริษัทอ่ืนดวยเชนกัน ซึ่งสงผลใหผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บางสวนจะมาจากผล

การดำเนินงานของบริษัทยอยที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน ดังนั้น หากบริษัทยอยที่บริษทัฯ เขาไปลงทุนนั้น มีผลการดำเนินงานที่ดี 

ก็จะสามารถสรางรายไดใหกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากบริษัทดังกลาว มีผลประกอบการในทางตรงกันขามก็อาจสงผล

กระทบทางลบตอผลการดำเนินงานของบริษทัฯ ได 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่นดังกลาว จึงใหความสำคัญในการ

ตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะเขาไปรวมลงทุน โดยมีฝายบริหารทำหนาที่พิจารณาการลงทุนเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

โดยอยูภายใตขอบเขตอำนาจท่ีไดรับอนุมัติ 

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ไดระบุวัตถุประสงคของการใชเงินสวนหนึ่งจากการเสนอขายหุนแกประชาชนในครั้งนี้เพื่อ

เปนงบประมาณในการเขารวมลงทุนในบริษัทอ่ืนนั้น เนื่องจากความสำเร็จในการเขารวมลงทุนหรอืเขาซ้ือกิจการอื่นนั้นขึ้นอยู

กับหลายปจจัยแวดลอม เชน ภาวะเศรษฐกิจ เงื่อนไขของรายการ การเจรจาตกลง และผลของการเขาตรวจสอบฐานะของ

บรษิัทที่สนใจจะเขาลงทุน เปนตน ดังนั้นบริษัทฯ อาจมคีวามเสี่ยงจากการที่จะดำเนินการตามแผนการศึกษาเขารวมลงทุนใน

บรษิัทอ่ืนไดลาชาหรือไมประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่คาดการณไว  
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ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไมสามารถ หรืออาจเลือกที่จะไมจายเงินปนผล  

ความสามารถของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลสำหรับหุนของบริษัทฯ นั้น ขึ้นอยูกับผลประกอบการทางการเงินใน

อนาคตของบริษัทฯ ซ่ึงผลประกอบการทางการเงินดังกลาวกข็ึ้นอยูกบัความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

ตลอดจนปจจยัทางการเงิน ปจจยัดานการแขงขัน ปจจัยที่เก่ียวของกับกฎระเบียบ รวมตลอดจนปจจัยทางเทคนิค และปจจัย

ดานอื่น ๆ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งหลายปจจัยดังกลาวอาจอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ได นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทอาจมีขอเสนอแนะที่จะใหลดหรอืงดการจายเงินปนผลสำหรับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งกไ็ด เพื่อให

เปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงความตองการใชเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน และปจจัย

ดานอื่นๆ ที่เห็นสมควร ดังนั้น บริษัทฯ จึงไมสามารถรับรองตอผูลงทุนไดวาบริษัทฯ จะทำผลกำไรไดในอนาคต หรือรับรองวา

คณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติการจายเงินปนผล แมวาบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรไดกต็าม  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจำกัด หากบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงนิ

ปนผลได แมวาในปนั้นบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิก็ตาม อีกทั้งในปที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ บริษัทฯ ยังมีหนาที่ตามพระราชบญัญัติ

บรษิัทมหาชนจำกัด และตามขอบังคบัของบริษัทฯ ที่ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งนั้นไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอย

ละหาของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสำรองนี้จะมจีำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด

ทะเบียนของบรษิัทฯ ดังน้ัน หากบริษทัฯ ไมสามารถทำกำไรไดเพียงพอ หรือหากบริษัทฯ พิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม บริษัท

ฯ อาจจะไมจายเงินปนผลในอนาคต 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินไดนิติ

บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด 

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พ่ึงพิงผูบรหิาร  

 บริษัทฯ มีความเส่ียงจากการพึ่งพิงผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ เนื่องจากนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ซ่ึงเปนผูกอตั้งบริษัทฯ 

เปนผูถือหุนรายใหญ และดำรงตำแหนงกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูที่มีประสบการณในการทำธุรกิจท่ีเกี่ยวของ

กับงานโปรแกรมบริหารงานโรงแรมมานานกวา 30 ป และมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานจนบริษัทฯ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

ในอุตสาหกรรม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัทฯ ทำใหบริษัทฯ มีผลการ

ดำเนินงานที่ดีอยางตอเนื่อง ซึ่งหากบริษัทฯ สูญเสียผูบริหารไป อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานและผลประกอบการของ

บริษัทฯ ได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดกำหนดเปาหมาย รวมไปถึงกลยุทธในการดำเนินธุรกิจระยะยาวไว ทำใหมีการกำหนด

โครงสรางองคกรใหมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญดานตางๆ เขามารวมงานกับกลุมบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการใหกับผูบริหารใน

ระดับรองลงมา นอกจากน้ียังไดกำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับการทดแทนผูบริหารรายสำคญัของบริษัทฯ 

(Succession Plan) เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพงิบคุคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป รวมไปถึงการจัดโครงสรางองคกรใหมใหมี

การกระจายอำนาจ ไมพึ่งพิงการตัดสินใจของนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และทีมผูบริหาร เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการบริษัทฯ และตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ตาม

อำนาจหนาที่ท่ีไดกำหนดไว เพื่อเปนการลดการพึ่งพิงผูบริหารหลัก 
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ทรพัยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

เงินลงทุน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบรษิัทยอย 2 แหง ดังนี้ 

ชื่อบรษิัท ประเภทธุรกิจ 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนชำระแลว 

(บาท) 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี 

จำกัด 

บริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
51.00 10,000,000 10,000,000 

บริษัท วินสตารเทค จำกัด 
บริการโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
87.50   3,300,000   3,300,000 

 

ทรพัยสินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบรษิัทยอย ใชในการประกอบธรุกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณ

สำนักงาน และสินทรัพยไมมีตัวตน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลคาตามบัญชีสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคา

และคาตัดจำหนาย ทั้งสิ้น 23.31 ลานบาท และ 55.36 ลานบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอร 

อุปกรณสำนักงาน และสินทรพัยไมมีตัวตน มีดังนี้ 

หนวย: ลานบาท 

ประเภท 

มูลคาตามบัญชี (งบการเงินรวม) 
ลักษณะ

กรรมสิทธ์ิ 

ภาระ

ผูกพัน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  

2561 2560 

อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณสำนักงาน 5.09 5.98 เปนเจาของ ไมม ี

สินทรัพยไมมีตัวตน 18.22 49.38 เปนเจาของ ไมม ี

รวมมูลคา-สุทธิ 23.31 55.36   

 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ความสัมพันธกับลูกคา และโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางการพัฒนา โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 มีมูลคา

เทากับ 18.22 ลานบาท และ 49.38 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงมีรายละเอยีดดังนี้ 
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หนวย: ลานบาท 

ประเภท 

มูลคาตามบัญชี (งบการเงินรวม) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  

2561 2560 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 9.75 30.52 

ความสัมพันธกับลูกคา*           - 10.29 

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางการพัฒนา 8.47 8.57 

รวมมูลคา-สุทธ ิ 18.22 49.38 

หมายเหตุ :  * ความสัมพันธกับลูกคา ถือเปนสินทรพัยไมมีตัวตนซึ่งเกิดจากการประเมินมูลคายุติธรรม อันเปนผลจากการรวมธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อเงิน

ลงทุนในบริษัท MSL เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2558 ในสัดสวนรอยละ 99.99 ตามมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2557) เรื่อง 

การรวมธุรกิจ 

ลิขสิทธ์ิและเครื่องหมายการคา 

ลิขสิทธ์ิ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับหนังสอืรับรองการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ ประเภทงานวรรณกรรม จากกรมทรัพยสินทาง

ปญญา กระทรวงพาณชิย โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ชื่อผลงาน บรษัิท ประเภทงาน/ลักษณะงาน 
ทะเบียน

ขอมูล 

วันที่ออกหนังสือ

รับรอง 

Comanche Hotel 

Software และ Data Base 
COMAN วรรณกรรม/โปรแกรมคอมพิวเตอร ว1. 3070 13 พฤษภาคม 2552 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

WinGolf 
WST วรรณกรรม/โปรแกรมคอมพิวเตอร ว1. 6443 7 เมษายน 2560 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 

WinScore 
WST วรรณกรรม/โปรแกรมคอมพิวเตอร ว1. 6444 7 เมษายน 2560 

 

เครื่องหมายการคา  

 บริษัทยอย ไดรับหนังสือรับรองการแจงเครื่องหมายการคา ประเภทบริการ จากกรมทรัพยสินทางปญญา กระทรวง

พาณิชย โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

ชื่อผลงาน บรษัิท ประเภทงาน/ลักษณะงาน 
ทะเบียน

ขอมูล 

วันที่ออกหนังสือ

รับรอง 

pRoMiSe 

Retail Management 

System 

SYN บริการ/โปรแกรมคอมพิวเตอร ค219557 25 พฤษภาคม 2560 
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บัตรสงเสริมการลงทนุ 

บริษัทฯ และบริษทัยอย ไดรบัสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสรมิการลงทุน 

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเภท บริษัท สิทธิและผลประโยชน 
บัตรสงเสริมการ

ลงทุนเลขที ่
วันที่ออกบัตร 

วันที่บัตร

หมดอาย ุ

ประเภท 5.8 กิจการ

ซอฟทแวร ประเภท 

Enterprise Software 

และ Digital Content 

COMAN 

ไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงิน

ไดนติิบคุคลมีกำหนด

ระยะเวลา 8 ป นบัแตวนัที่

เร่ิมมรีายไดจากการ

ประกอบกิจการ ซึ่งคือ

วันท่ี 3 กันยายน 2552 

1156(7)/2552 
20 กุมภาพันธ 

2552 

2 กันยายน 

2560 

ประเภท 5.8 กิจการ

ซอฟตแวร ประเภท

Enterprise Software 

และ Digital Content 

SYN 

ไดรบัสิทธิยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบคุคลมีกำหนด

ระยะเวลา 8 ป นับแตวนัที่

เริ่มมรีายไดจากการ 

ประกอบกิจการ ซ่ึงคือ

วันท่ี 22 กรกฎาคม 2551 

1776(7)/2552 
20 ตุลาคม  

2552 

19 ตุลาคม 

2560 

ประเภท 5.7.2 กิจการ

ซอฟทแวร ประเภท 

Enterprise Software 

และ Digital Content 

SYN 

ไดรบัสิทธิยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบคุคลมีกำหนด

ระยะเวลา 5 ป นับแตวนัที่

เริ่มมรีายไดจากการ

ประกอบกิจการ ซ่ึงยงัไมมี

รายไดจากการประกอบ

กิจการตามบตัรสงเสริม

การลงทุนนี ้

60-1302-1-00-

2-0 

20 พฤศจกิายน 

2560 
- 

ประเภท 5.7.2 กิจการ

ซอฟทแวร ประเภท 

Enterprise Software 

และ Digital Content 

COMAN 

ไดรบัสิทธิยกเวนภาษีเงิน

ไดนิติบคุคลมีกำหนด

ระยะเวลา 7 ป นับแตวนัที่

เริ่มมรีายไดจากการ

ประกอบกิจการ ซ่ึงคือ    

6 มิถนุายน 2561 

61-0565-1-01-

2-0 

17 พฤษภาคม 

2561 

6 มิถุนายน 

2568 
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สัญญาสำคญัที่ใชในการดำเนินงาน 

สัญญาเชาสำนกังานและสัญญาบรกิาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560  บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีอาคาร ที่เปนกรรมสิทธ์ิ โดยอาคาร สำนักงานที่

ใชประกอบธุรกิจ เปนการเชาดำเนินการ (Operating Lease) จากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ผูเชา/

ผูรับบริการ 

ผูใหเชา/ผู

ใหบรกิาร 
คาตอบแทนตามสัญญา ระยะเวลาของสญัญา 

1) อาคารเมืองไทย-ภัทร  

ชั้น 23 อาคาร B  

ยูนิต 252/117(H)  

ยูนิต 252/118(E)  

ยูนิต 252/118(F)  

และ ยูนิต 252/118(G) พื้นท่ี

รวม 481.50 ตารางเมตร   

COMAN บริษัท เมืองไทย 

ประกันชวิีต  

จำกดั (มหาชน) 

สัญญาเชา 

224 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(รวม 107,856 บาท 

ตอเดือน) 

สัญญาบริการ 

336 บาทตอตารางเมตรตอเดือน  

(รวม 161,784 บาท) 

15 พฤษภาคม 2559 – 

14 พฤษภาคม 2561 

2) อาคารเมืองไทย-ภัทร  

ชั้น 23 อาคาร B  

ยูนิต 252/117(H)  

ยูนิต 252/118(E)  

ยูนิต 252/118(F)  

และ ยูนิต 252/118(G) พื้นท่ี

รวม 481.50 ตารางเมตร   

COMAN บริษัท เมืองไทย 

ประกันชวิีต  

จำกดั (มหาชน) 

สัญญาเชา 

248 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(รวม 119,412 บาท 

ตอเดือน) 

สัญญาบริการ 

372 บาทตอตารางเมตรตอเดือน  

(รวม 179,118 บาท) 

15 พฤษภาคม 2561 – 

14 พฤษภาคม 2564 

3) บานเลขที่ 55/165  

ซอยลาดพราว 88  

แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

SYN คณะบุคคล ลอง 

บีช บราเธอรฮูด 
สัญญาเชา 

40,000 บาทตอเดือน 

 

 

1 มกราคม 2560 – 

1 มกราคม 2563 

4) บานเลขที่ 55/166  

ซอยลาดพราว 88  

แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

SYN นายนพพร   

ลีเลศิยุทธ 
สัญญาเชา 

30,000 บาทตอเดือน 

 

 

1 สิงหาคม 2558 – 

31 กรกฎาคม 2560 

5) บานเลขที่ 55/166  

ซอยลาดพราว 88  

แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

SYN นายนพพร   

ลีเลศิยุทธ 
สัญญาเชา 

33,000 บาทตอเดือน 

 

 

1 สิงหาคม 2560 – 

31 กรกฎาคม 2562 
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รายการ 
ผูเชา/

ผูรับบริการ 

ผูใหเชา/ผู

ใหบรกิาร 
คาตอบแทนตามสัญญา ระยะเวลาของสญัญา 

6) อาคารเมืองไทย-ภัทร  

ชั้น 23 อาคารB  

ยูนิต 252/117(C)  

พื้นท่ีรวม 110 ตารางเมตร   

WST บริษัท เมืองไทย 

ประกันชวิีต  

จำกดั (มหาชน) 

สัญญาเชา 

217 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(รวม 23,870 บาท 

ตอเดือน) 

สัญญาบริการ 

372 บาทตอตารางเมตรตอเดือน  

(รวม 40,920 บาท) 

16 กันยายน 2561 – 

30 มิถุนายน 2564  

สัญญากรมธรรมประกันภัย 

สัญญากรมธรรมประกันภัย ฉบับที่ 1 

ประเภทกรมธรรม กรมธรรมประกันภัยธุรกิจขนาดยอม 

ผูรับประกันภัย บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) 

ผูเอาประกัน บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 

ระยะเวลาประกัน 16 มิถุนายน 2561 – 16 มิถนุายน 2562 

จำนวนทุนประกัน 4,000,000 บาท 

ความคุมครอง  

ความคุมครอง  จำนวนเงนิเอาประกัน 

หมวดที่ 1 : อัคคีภัย ฟาผา และความคุมครองเพิ่มเติม ไดแก 

ความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากลมพายุ ภัยที่เกิด

จากน้ำ (ไมรวมน้ำทวม) การเฉี่ยวและหรือการชนของยวดยาน

พาหนะ อากาศยาน แผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด หรือคล่ืน

ใตน้ำ  หรือ  สึนามิ การระเบิด 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตง

ติดตั้งตรึงตรา และทรัพยสินอื่นๆ ภายในอาคาร คอมพิวเตอร 

ปริ๊นเตอร เครื่องถายเอกสาร หองประชุม โตะ เกาอ้ี 

จำกดัสูงสุด 

4,000,000 บาท 

หมวดที่ 2 : การประกันภัยเงินทดแทนการสูญเสียรายไดจาก  จำกดัสูงสุด 10%  

ของคาสินไหมทดแทน 

หมวดที่ 3 : โจรกรรม การชิงทรัพย การปลนทรัพยที่ปรากฎ

รองรอยงัดแงะ 

 จำกัดสูงสดุ 100,000 

บาท ตอคร้ังตอป 

หมวดที่ 4 : เงินชดเชยกรณีการเสียชีวิตของผู เอาประกันภัย 

และ/หรือ สมาชิกในครอบครวั เนื่องจากอุบัติเหตุภายในสถานที่

เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นภายใตความคุมครองในหมวดที่ 1 และ

หมวดที่ 3 

 จำกัดสูงสดุ 100,000 

บาท ตอคร้ังตอป 
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หมวดที่ 5 : ประกันภัยเงินภายในสถานที่เอาประกันภัยในเวลา

ทำการ จากการชิงทรัพย การปลนทรัพย 

 จำกดัสูงสุด 50,000 บาท 

ตอคร้ังตอป 

หมวดที่ 6 : การประกันภัยกระจก  จำกดัสูงสุด 50,000 บาท 

ตอคร้ังตอป 

หมวดที่ 7 : ความรบัผิดตอบุคคลภายนอก   จำกัดสูงสดุ 500,000 

บาทตอครั้ง  

โดยไมเกิน 1,500,000 

บาทตอป 
 

สถานที่ตั้งหรือเกบ็

ทรัพยสินเอาประกัน 

252/118 อาคารสำนักงานเมืองไทย - ภัทร 2 ชั้น 23 หอง อี - เอฟ ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวย

ขวาง เขตหวยขวาง  

 

สัญญากรมธรรมประกันภัย ฉบับที่ 2 

ประเภทกรมธรรม กรมธรรมประกันอัคคีภัย 

ผูรับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

ผูเอาประกัน บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั  

ระยะเวลาประกัน 5 เมษายน 2561 – 5 เมษายน 2562 

จำนวนทุนประกัน 2,000,000 บาท 

ความคุมครอง  

ความคุมครอง  จำนวนเงนิเอาประกนั 

อค.1.39 : ภัยลมพายุ 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

  จำกัดสูงสุด  

400,000 บาท 

อค.1.40 : ภัยน้ำทวม 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

  จำกัดสูงสุด  

400,000 บาท 

(10%หรือขั้นต่ำ 

10,000.-บาท แลวแต

จำนวนไหนจะมากกวา

ของความเสียหายแตละ

คร้ังและทุกครั้ง) 

อค.1.41 : ภัยแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

  จำกัดสูงสุด  

400,000 บาท 
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ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

อค.1.44 : ภัยเนื่องจากน้ำ(ไมรวมน้ำทวม) 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

  จำกัดสูงสุด  

2,000,000 บาท 

อค.1.45 : ภัยการเฉ่ียวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

  จำกัดสูงสุด  

2,000,000 บาท 

อค.1.49 : ควันจากเครื่องทำความรอนและชุดเคร่ืองอุปกรณ

ที่ใชประกอบอาหาร 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

  จำกัดสูงสุด  

2,000,000 บาท 

อค.1.50 : ภัยจากการระเบิด 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

  จำกัดสูงสุด  

2,000,000 บาท 

อค.1.53 : เครื่องไฟฟา (สำหรับกรรมธรรมประกันอัคคีภยั) 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

  จำกัดสูงสุด  

20,000 บาท 

 

สถานที่ตั้งหรือเกบ็

ทรัพยสินเอาประกัน 

บานเลขที่ 55/165, 166 ซอยลาดพราว 88 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 

 

สัญญากรมธรรมประกันภัย ฉบับที่ 3 

ประเภทกรมธรรม กรมธรรมประกันอัคคีภัย 

ผูรับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกดั (มหาชน) 

ผูเอาประกัน บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั  

ระยะเวลาประกัน 22 มิถุนายน 2561 – 22 มิถุนายน 2562  

จำนวนทุนประกัน 3,500,000 บาท 
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ความคุมครอง ความคุมครอง  จำนวนเงนิเอาประกนั 

อค.1.39 : ภัยลมพายุ 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา  เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตางๆ รวมทรัพยสินอื่นๆ ที่

เปนของผูเอาประกันภัยสำหรับใชในการประกอบกิจการ 

  จำกัดสูงสุด  

700,000 บาท 

อค.1.40 : ภัยน้ำทวม 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา  เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตางๆ รวมทรัพยสินอื่นๆ ที่

เปนของผูเอาประกันภัยสำหรับใชในการประกอบกิจการ 

  จำกัดสูงสุด  

700,000 บาท 

(10%หรือขั้นตำ่ 

10,000.-บาท แลวแต

จำนวนไหนจะมากกวา

ของความเสียหายแตละ

คร้ังและทุกครั้ง) 

อค.1.41 : ภัยแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา  เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตางๆ รวมทรัพยสินอื่นๆ ที่

เปนของผูเอาประกันภัยสำหรับใชในการประกอบกิจการ 

  จำกัดสูงสุด  

700,000 บาท 

อค.1.44 : ภัยเนื่องจากน้ำ(ไมรวมน้ำทวม) 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา  เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตางๆ รวมทรัพยสินอื่นๆ ที่

เปนของผูเอาประกันภัยสำหรับใชในการประกอบกิจการ 

  จำกัดสูงสุด  

3,500,000 บาท 

อค.1.45 : ภัยการเฉ่ียวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา  เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตางๆ รวมทรัพยสินอื่นๆ ที่

เปนของผูเอาประกันภัยสำหรับใชในการประกอบกิจการ 

  จำกัดสูงสุด  

3,500,000 บาท 

อค.1.49 : ควันจากเครื่องทำความรอนและชุดเคร่ืองอุปกรณ

ที่ใชประกอบอาหาร 

  จำกัดสูงสุด  

3,500,000 บาท 
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ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เคร่ือง

ตกแตงติดตั้งตรึงตรา  เคร่ืองใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตางๆ รวมทรัพยสินอื่นๆ 

ที่เปนของผูเอาประกันภัยสำหรับใชในการประกอบกิจการ 

อค.1.50 : ภัยจากการระเบิด 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา  เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตางๆ รวมทรัพยสินอื่นๆ ที่

เปนของผูเอาประกันภัยสำหรับใชในการประกอบกิจการ 

  จำกัดสูงสุด  

3,500,000 บาท 

อค.1.53 : เครื่องไฟฟา (สำหรับกรรมธรรมประกันอัคคีภยั) 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา  เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตางๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตางๆ รวมทรัพยสินอื่นๆ ที่

เปนของผูเอาประกันภัยสำหรับใชในการประกอบกิจการ 

  จำกัดสูงสุด  

50,000 บาท 

 

สถานที่ตั้งหรือเกบ็

ทรัพยสินเอาประกัน 

บานเลขที่ 55/165,166 ซอยลาดพราว 88 แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

 

 

สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในตางประเทศ 

    สัญญาแตงต้ังตัวแทนในการจดัจำหนายโปรแกรมในประเทศเวียดนาม 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) Comanche International Vietnam Co., Ltd. (“ตัวแทนจำหนาย”)* 

วันท่ีทำสัญญา 27 กันยายน 2560 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธดัิงกลาวไมสามารถโอนใหผูอื่นได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาท ิการโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสัญลักษณของบริษทัฯ ในเอกสารท่ี

จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย และสามารถทำสัญญาตวัแทนจำหนายชวงเพื่อการจัดจำหนาย

และการทำการตลาดภายในประเทศท่ีระบใุนสัญญา 
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 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที ่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื ่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามผีลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯ แกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกดิข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที ่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษทัฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

 บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of Support) 

 บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ปนับตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2560 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัด ๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 

   หมายเหตุ : * บริษัทฯ เคยถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 กอนที่จะขายหุนทั้งจำนวน เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2558 ใหกับผูซื้อซ่ึงเปนพนักงานของ 

Comanche International Vietnam Co., Ltd. และ Comanche International Malaysia Sdn. Bhd. ซึ่งบุคคลดังกลาวไมได

เปนบุคคลที่เกี่ยวของหรือบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันกับคณะกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยแตอยาง

ใด และไดแตงต้ังบริษัทเปนตัวแทนจำหนายในตางประเทศ 

  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศมาเลเซีย 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) Comanche International Malaysia Sdn. Bhd. (“ตัวแทนจำหนาย”)* 

วันท่ีทำสัญญา 19 ตุลาคม 2560 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธดัิงกลาวไมสามารถโอนใหผูอื่นได 
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 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาท ิการโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสัญลักษณของบริษทัฯ ในเอกสารท่ี

จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย และสามารถทำสัญญาตวัแทนจำหนายชวงเพื่อการจัดจำหนาย

และการทำการตลาดภายในประเทศท่ีระบใุนสัญญา 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที ่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามผีลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกดิข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที ่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษทัฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee)  

 บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of Support) 

 บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ปนับตั้งแตวันที่ 19 ตุลาคม 2560 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถดั ๆ ไป 

หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 

หมายเหตุ : * บริษัทฯ เคยถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.85  กอนที่จะขายหุนท้ังจำนวน เม่ือวันที่ 30 กันยายน 2558 ใหกับผูซื้อซ่ึงเปนพนักงานของ 

Comanche International Malaysia Sdn. Bhd3. ซึ ่งบุคคลดังกลาวไมไดเปนบุคคลที ่เกี ่ยวของหรือบุคคลที ่เกี ่ยวโยงกันกับ

คณะกรรมการ ผูบริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยแตอยางใด และไดแตงตั้งบริษัทเปนตัวแทนจำหนายใน

ตางประเทศ   
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศจีน 

คูสัญญา (1)  บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) Guangzhou Automated Systems Limited (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 1 มกราคม 2558 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธดัิงกลาวไมสามารถโอนใหผูอื่นได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาท ิการโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสัญลักษณของบริษทัฯ ในเอกสารท่ี

จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที ่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกดิข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที ่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษทัฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee)  

บริษัทฯ กำหนดราคาขายใหตัวแทนจำหนายตามตารางราคาที่ตกลงกัน 

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 50 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ป นบัตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2558 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมติัในปถัด ๆ ไป 

หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาเปนลายลักษณอักษร

ใหคูสัญญาอีกฝายทราบลวงหนา 90 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 90 วัน 
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศลาว 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) Lao Asean Trading Co., Ltd.  (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 27 กันยายน 2560 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศ

ที่ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปน

ตน โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเคร่ืองหมายการคา และตราสัญลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองท่ีเกดิข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที ่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจาย

เรียกเก็บ และมีการอพัเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำส่ังซ้ือของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ปนบัตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2560 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัด ๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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  สัญญาแตงต้ังตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศฟลิปปนส 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) Audacity Systems, INC. (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 27 กันยายน 2560 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสัญลัษณของบริษัทฯ ในเอกสารท่ี

จัดทำโดยตวัแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ปนับตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2560 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัด ๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศจีน 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) Shanghai Hanford Business Consulting Co., Ltd. (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 11 กรกฎาคม 2560 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ปนับตั้งแตวันที่ 11 กรกฎาคม 2560 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัด ๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคทีจ่ะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศสิงคโปร 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) UBAC Pte., Ltd. (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 11 สิงหาคม 2560 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใดๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตวัแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ปนับตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 2560 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัดๆ ไป 

หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศอินเดีย 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) IT Bahn India PVT. Ltd. (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 19 ธันวาคม 2560 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใดๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตวัแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ปนับตั้งแตวันที่ 19 ธันวาคม 2560 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมตัิในปถัดๆ ไป 

หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศมาเลเซีย 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) UBAC SDN BHD (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 11 มกราคม 2561 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ปนับตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2561 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัดๆ ไป 

หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศมาเลเซีย 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) UBAC SDN BHD (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 11 มกราคม 2561 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนท่ีออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  2 ปนับตั้งแตวันที่ 11 มกราคม 2561 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัดๆ ไป 

หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศกัมพูชา 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) Automation Advance Technology (Cambodia) (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 26 มิถุนายน 2561 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  1 ปนับตั้งแตวันที่ 26 มิถุนายน 2561 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัดๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคทีจ่ะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศสหรฐัอาหรับเอมเิรตส 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) TSS Gulf Trading LLC (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 1 สิงหาคม 2561 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพื่อ

เปนการแกไขขอบกพรองท่ีเกดิขึ้นกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  1 ปนับตั้งแตวันที่ 1 สิงหาคม 2561 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัดๆ ไป 

หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศอินโดนีเซีย 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) PT. TT Network Integration Indonesia (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 10 กรกฎาคม 2561 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอ่ืนเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  1 ปนับตั้งแตวันที่ 10 กรกฎาคม 2561 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัดๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคทีจ่ะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 
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  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศอินโดนีเซีย 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) PT. UBAC Networks Indonesia (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 13 กันยายน 2561 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนท่ีออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  1 ปนับตั้งแตวันที่ 13 กันยายน 2561 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัดๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคทีจ่ะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2561 

 

หนา | 50  

 

  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศรัสเซีย 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) PWV Content Ltd. (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 28 กันยายน 2561 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอ่ืนเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคิดคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  1 ปนับตั้งแตวันที่ 28 กันยายน 2561 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัดๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคทีจ่ะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2561 

 

หนา | 51  

 

  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศมาเลเซีย 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) Deltaprise Sdn. Phd. (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 25 กันยายน 2561 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนที่ออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  1 ปนับตั้งแตวันที่ 25 กันยายน 2561 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัดๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอกีฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2561 

 

หนา | 52  

 

  สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในประเทศพมา 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

(2) Blue Circle Technology Co., Ltd. (“ตัวแทนจำหนาย”) 

วันท่ีทำสัญญา 27 กันยายน 2561 

เง่ือนไขสำคัญในสัญญา  ตัวแทนจำหนายสามารถจำหนายและทำการตลาดโปรแกรมของบริษัทฯ ภายในประเทศท่ี

ระบุไวในสัญญา โดยตัวแทนจำหนายไมไดรับสิทธิผูกขาดในการจำหนายแตเพียงผูเดียว

และสิทธิดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได 

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที่ในการทำการตลาด อาทิ การโฆษณา และงานแสดงสินคา เปนตน 

โดยตัวแทนจำหนายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายในการทำการตลาดเอง 

 ตัวแทนจำหนายสามารถใชเครื่องหมายการคา และตราสญัลักษณของบริษัทฯ ในเอกสาร

ที่จัดทำโดยตัวแทนจำหนาย  

 ตัวแทนจำหนายมีหนาที ่ใหบริการความชวยเหลือแกลูกคาเบื ้องตน (First Level of 

Support) ประกอบดวย การใหบริการชวยเหลือที่สถานที่ประกอบการของลูกคา การ

ชวยเหลือผานทางโทรศัพท และการใหความชวยเหลือตามกำหนดการ 

 ตัวแทนจำหนายไมสามารถจำหนายโปรแกรมบริหารจัดการโรงแรมของบริษัทอื่นเปน

ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่สัญญามีผลบังคับใช 

 ตัวแทนจำหนายไมมีสิทธิในการสอนหรือใหขอมูลเกี่ยวกับโปรแกรมของบริษัทฯแกคูแขง 

หรือบุคคลภายนอก ยกเวนลูกคา เวนแตจะไดรับอนุญาตจากบริษัทฯ 

 บริษัทฯ จะใหบริการความชวยเหลือแกตัวแทนจำหนาย เชน การใหความชวยเหลือดาน

โมเด็ม หรือ อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และการใหความชวยเหลือทางดานอีเมล หรือเว็บ

เซอรวิส ทุกวันตลอด 24 ช่ัวโมง 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรรุนใหมทดแทนซอฟทแวรรุนเดิม ใหกับตัวแทนจำหนายเพ่ือ

เปนการแกไขขอบกพรองที่เกิดข้ึนกับตัวซอฟตแวรรุนเดิมโดยไมคดิคาใชจายใด ๆ 

 บริษัทฯ จะจัดหาซอฟตแวรที่อัพเกรดและรุนที่ออกใหมใหกับตัวแทนจำหนายซึ่งจำเปน

เพียงพอเพื ่อใหซอฟตแวรยังคงสามารถทำงานในภาวะที่เหมาะสมตอไปไดโดยไมคิด

คาใชจายใด ๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะแจงใหตัวแทนจำหนายทราบหากมีคาใชจายเรียก

เก็บ และมีการอัพเกรดหรือมีซอฟตแวรรุนท่ีออกใหม 

อัตราคาตอบแทน  คาขายซอฟตแวร (Software License Fee) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา  

 คาบริการวาจางดูแลรักษาและซอมบำรุง (Second Level of  Support) 

บริษัทฯ คิดราคาที่อัตรารอยละ 20 ของมูลคาตามคำสั่งซื้อของลูกคา 

อายสุัญญา  1 ปนับตั้งแตวันที่ 27 กันยายน 2561 และสัญญาจะถูกตอออกไปโดยอัตโนมัติในปถัด ๆ 

ไป หากไมมีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงความประสงคที่จะไมตอสัญญาใหคูสัญญาอีกฝาย

ทราบลวงหนา 30 วัน 

การยกเลิกสัญญา คูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งแจงยกเลิกใหคูสัญญาอีกฝายทราบอยางนอย 30 วัน 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2561 

 

หนา | 53  

 

จากสัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมที่มีผลบังคับใชในปจจบุันทั้งหมด 17 แหง ใน 12 ประเทศ การ

กำหนดอัตราคาตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจากตัวแทนจำหนาย มี 2 แบบ คือ 1) แบบกำหนดราคาขายใหตัวแทนจำหนาย

ตามตารางราคาที่ตกลงกัน และ 2) แบบกำหนดราคา โดยคิดจากตัวแทนจำหนายเปนอัตราคาตอบแทนตามมูลคาคำสั่งซ้ือ

ของลูกคา ซ่ึงในอนาคตเมื่อครบกำหนดสัญญาประเภทที่หนึ่งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเปลี่ยนการกำหนดอัตราคาตอบแทนมา

เปนแบบที่สอง รวมถึงตัวแทนจำหนายที่บริษัทฯ จะแตงตั้งใหมในอนาคต ซึ่งจะชวยใหเกิดความยืดหยุนในการปรบัราคาของ

ตัวแทนจำหนายแตละราย เพื่อใหเปนไปตามราคาตลาดไดดีมากยิ่งขึ้น   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการใชชื ่อบริษัทของตัวแทนจำหนาย โดยหากตัวแทนจำหนายตองการใช ช่ือ 

“Comanche” ในการต้ังชื่อบริษัทนั้น ตัวแทนจำหนายจะตองแจงความประสงคมายังบริษทัฯ และตองไดรับการยินยอมจาก

บริษัทฯ กอน และบริษัทฯ เปนผูมีสิทธิยกเลิกสิทธิการใชไดหากตัวแทนจำหนายไมปฎิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวเพื่อรักษา

ชื่อเสียงท่ีดีของบริษัทฯ โดยตองระบุในสญัญาแตงต้ังตัวแทนจำหนายใหชัดเจน 

สัญญาขอตกลงไมทำการคาแขง 

สัญญาขอตกลงไมทำการคาแขงระหวางบริษัทฯ กับ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  

(2) นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ (“คุณสมบูรณ”) 

วันท่ีทำสัญญา 14 กรกฎาคม 2559 (แกไขเพ่ิมเตมิวันที่ 9 กันยายน 2559) 

เง่ือนไขสำคญัในสัญญา (1) คุณสมบูรณตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี่ยวของของคุณสมบูรณตามท่ี

กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เขาไป

ดำเนินธุรกิจใดๆ อันเขาขายมีลักษณะเปนการแขงขัน และ/หรอื อาจกอใหเกิดความขัดแยง

ทางผลประโยชนกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการดำเนินธุรกิจดวยตนเอง

ทั้งหมด หรือการเขารวมลงทุนในธุรกจิกับพันธมิตรทางธรุกิจ รวมถึงคุณสมบูรณจะไมเขาไป

ซื้อและถือหุนสวนใหญของกิจการใดๆ  หรือเขาไปเปนหุนสวนประเภทไมจำกัดความรับผิด

ในหางหุนสวนจำกัดใดๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจอันเขาขายมีลักษณะเปนการแขงขัน และ/หรือ 

อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

(2) คุณสมบูรณตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี่ยวของของคุณสมบูรณตามท่ี

กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดำเนิน

ธุรกิจพัฒนาซอฟตแวรประเภทใดๆ ซึ่งเปนธุรกจิประเภทเดียวกับธุรกจิของบริษัทฯ ไมวาจะ

เปนการดำเนินการโดยตนเองหรือรวมทุนกับผูประกอบการอื่น อันอาจเปนการแขงขันกับ

ธุรกิจของบริษัทฯ หรือกอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ 

จะไมรวมถึงธุรกิจและทรัพยสินที่คุณสมบูรณเปนเจาของกรรมสิทธิ์แตไมมีศักยภาพที่จะ

พัฒนาเปนโครงการเพ่ือผลตอบแทนในเชิงพาณิชยอยางมีนัยสำคัญในอนาคต หรือทรัพยสิน

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ แตไมมีนัยสำคัญ 

(3) คุณสมบูรณตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี่ยวของของคุณสมบูรณตามท่ี

กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เขาไป

ลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจเภทใดๆ ซึ่งเปนธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัทฯ อันอาจ

เปนการแขงขนักับบริษัทฯ หรือกอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัท
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ฯ อันเปนการขัดตอกฎหมาย รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและประกาศ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

การมีผลของสญัญา มีผลบังคับตั้งแตวันที่มีการลงนามในขอตกลงจนกระทั่งมีเหตุยกเลิกตามที่ระบุในขอตกลง 

เหตุยกเลิกสัญญา (1) เมื่อครบระยะเวลา 3 ป ภายหลังจากการพนจากการเปนผูถือหุนใหญ ผูบริหาร และผูมี

อำนาจควบคุมของบรษิัทฯ หรือ 

(2) เมื่อครบระยะเวลา 3 ป ภายหลังจากการพนจากหนาที่ที ่ตองปฎิบัติตามหลักเกณฑหรือ

ขอกำหนดที่เกี ่ยวของกับความขัดแยงทางผลประโยชนที ่กำหนดขึ ้นโดยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 

สัญญาขอตกลงไมทำการคาแขงระหวางบริษัทฯ กับ นายอภิชยั สกุลสุรียเดช 

คูสัญญา (1) บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ")  

(2) นายอภิชัย สกุลสุรียเดช (“คุณอภชัิย”) 

วันท่ีทำสัญญา 13 พฤษภาคม 2559 (แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 และแกไขเพิ่มเติมคร้ัง

ที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2559) 

เง่ือนไขสำคญัในสัญญา (1) คุณอภิชัยตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี ่ยวของของคุณอภิชัยตามท่ี

กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย พ.ศ. 2535 เขา

ไปดำเนินธุรกิจใดๆ อันเขาขายมีลักษณะเปนการแขงขัน และ/หรือ อาจกอใหเกิดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการดำเนินธุรกิจ

ดวยตนเองทั้งหมด หรือการเขารวมลงทุนในธุรกิจกับพันธมิตรทางธุรกิจ รวมถึงคุณ

อภิชัยจะไมเขาไปซื ้อและถือหุ นสวนใหญของกิจการใดๆ  หรือเขาไปเปนหุ นสวน

ประเภทไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัดใดๆ ที่มีการดำเนินธุรกิจอันเขาขายมี

ลักษณะเปนการแขงขัน และ/หรือ อาจกอใหเกดิความขัดแยงทางผลประโยชนกับการ

ดำเนินธรุกิจของกลุมบริษัทฯ 

(2) คุณอภิชัยตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี ่ยวของของคุณอภิชัยตามท่ี

กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ดำเนินธรุกิจพัฒนาซอฟตแวรประเภทใดๆ ซ่ึงเปนธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษัท

ฯ ไมวาจะเปนการดำเนินการโดยตนเองหรือรวมทุนกับผูประกอบการอื่น อันอาจเปน

การแขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชนทางธรุกิจ

กับบริษัทฯ ทั้งนี้ จะไมรวมถึงธุรกิจและทรัพยสินที่คุณอภิชัยเปนเจาของกรรมสิทธิ์แตไม

มีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนโครงการเพื่อผลตอบแทนในเชิงพาณิชยอยางมีนัยสำคัญใน

อนาคต หรือทรัพยสินท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ แตไมมีนยัสำคัญ 

(3) คุณอภิชัยตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที ่เกี ่ยวของของคุณอภิชัยตามท่ี

กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 เขา

ไปลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจประเภทใดๆ ซึ่งเปนธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของบริษทัฯ 
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อันอาจเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือกอใหเกิดความขัดแยงดานผลประโยชนทาง

ธุรกิจกับบริษัทฯ อันเปนการขัดตอกฎหมาย รวมถึงประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนและประกาศตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย  

การมีผลของสญัญา มีผลบังคับต้ังแตวันที่มีการลงนามในขอตกลงจนกระทั่งมีเหตยุกเลิกตามที่ระบุในขอตกลง 

เหตุยกเลิกสัญญา (1) เมื่อครบระยะเวลา 3 ป ภายหลังจากการพนจากการเปนผูถือหุนรายใหญ ผูบรหิาร 

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ 

(2) เมื่อครบระยะเวลา 3 ป ภายหลังจากการพนจากหนาที่ที่ตองปฎบิัติตามหลักเกณฑหรือ

ขอกำหนดที่เกี ่ยวของกับความขัดแยงทางผลประโยชนที่กำหนดขึ้นโดยสำนักงาน

คณะกรรมการกำกบัหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย 

 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ ไดกำหนดกรอบการดำเนนิการตามนโยบายการลงทุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี ้

1) บริษัทฯ จะลงทุนในกิจการของบริษัทที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

หรือกิจการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หรือกิจการที่สนับสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำใหบริษัทฯ มีผล

ประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือบริษัทฯ จะลงทนุในธุรกิจที่เอ้ือประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ 

ซ่ึงจะชวยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหมีความครบวงจรมากยิ่งข้ึน เพ่ือเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขงขันของบริษัทฯ  

2) การควบคุมและบริหารงาน บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม  

2.1) บริษัทฯ จะสงบุคคลท่ีมคีุณสมบัติและประสบการณ หรือมคีวามเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจไปดำรง

ตำแหนงกรรมการหรือผูบริหาร อยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัทยอยและ/หรือ

บริษัทรวมดังกลาว เพ่ือเปนตัวแทนในการบรหิารกิจการของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมนั้นๆ  

2.2) กรรมการหรือผูบรหิารซึ่งเปนตัวแทนของบริษัทฯ จะตอง 

2.2.1) มีสวนรวมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยและ/หรือบริษัท

รวม ใหเปนไปตามกรอบแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด   

2.2.2) ทำหนาที่ในการกำกับดูแลบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ใหบริหารจัดการ หรือดำเนินงาน

ตางๆ ตามกรอบแนวทางที่บรษิัทฯ กำหนด  

2.2.3) ใชดุลยพินิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชมุผูถือหุนของบริษัทฯ ที่

อนุมัติในเร่ืองที่สำคัญของบริษัทยอยและ/หรือบรษิัทรวม 

2.2.4) รายงานผลการดำเนินงานใหบริษัทฯ ทราบตามความเหมาะสม เพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกบริษัทฯ และเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ 
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 วิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลคาของผลิตภัณฑ ตลอดจนการปรับปรุง

กระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีรายละเอียดแตละโครงการ ดงันี้  

1. โครงการพัฒนาโปรแกรมเวอรชัน Web-based (Cloud-based) Application 

บริษัทฯ ไดติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อปรับตัวใหทันกับความเปลี ่ยนแปลงอยู เสมอ โดยเลือกนำเอา

เทคโนโลยีที่มีแนวโนมแพรหลายในอนาคตและเหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯ มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ โดย

เทคโนโลยีที่เริ่มเปนที่นิยมในกลุมโรงแรม คือ การใชโปรแกรมบริหารจัดการหองพักผานหนาเว็บ (Web-based Application) 

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนลักษณะการทำงานคลายกับปจจุบันที่มีการทำงานบนระบบเครือขายภายใน (Local 

Network) แตยืดหยุนกวาในแงของความสะดวกในการติดตั้งโปรแกรมลงในเครื่องผูใชงาน เพราะสามารถใชงานจากท่ีใดก็ไดที่มี

สัญญาณอินเทอรเน็ต ตลอดจนอำนวยความสะดวกสำหรับผูดูแลระบบ ทั้งฝายไอทีของลกูคาและฝายบรกิารลูกคาของบริษัทฯ  

หนวย : บาท 

คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา  งบประมาณ 
ยอดใชไป 

2558 2559 2560 2561 ยอดรวม 

คาใชจายพนักงาน  4,336,800 86,632 788,723 1,987,094 2,385,294 5,247,743 

คาซอฟตแวรสำหรับพัฒนาโปรแกรม 103,808 103,808 - 234,395 168,126 506,329 

ประมาณการคาใชจายอื่น 444,061 - - - - - 

รวมทั้งสิ้น 4,884,669 190,440 788,723 2,221,489 2,553,420 5,754,072 

ความคืบหนาของการพัฒนาโปรแกรมเวอรชัน Web-based (Cloud-based) Application 

ระบบงาน 
ความคืบหนา 

ณ วนัที่ 31 ธ.ค. 61 

ประมาณการเวลาเริ่ม

ทดสอบกับ 

ลูกคาเฉพาะกลุม 

ประมาณการเวลาเพ่ือ

เสนอขายลกูคาทั่วไป 

Account Receivable 100% 1 ตุลาคม 2559 1 มกราคม 2562 

Front Office 100% 1 ตุลาคม 2559 1 มกราคม 2562 

Account Payable 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

Inventory 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

Recipe 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

Purchasing 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

General Ledger 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

Point of Sale 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 
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2. โครงการวิจยัและพัฒนาระบบ Hotel Business Intelligence 

โครงการนี้เปนการนำขอมูลสถิติของผูทีเ่ขาพักโรงแรมจากระบบ Front Office System / Property Management 

System มาแสดงในรูปแบบของรายงานเชงิบริหาร เพื่อใหผูบริหารโรงแรมใชเปนขอมลูประกอบการตัดสินใจวางแผนกลยุทธ 

ซึ่งบริษัทฯ ไดเริ ่มคนควา วิจัยในไตรมาสที่สามของป 2559 โดยคาดหวังวาจะเปนโครงการที่ทำใหผลิตภัณฑของบริษัทฯ

ครอบคลุมความตองการของลูกคามากขึ้นและสรางรายไดเพิ่มใหกับบริษัทฯ ในอนาคต ซึ่งปจจุบัน โครงการดังกลาวไดเสร็จ

สิ้นแลวในไตรมาสท่ีสี่ของป 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

หนวย : บาท 

คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา งบประมาณ 
ยอดใชไป 

2558 2559 2560 2561 ยอดรวม 

คาใชจายพนักงาน 943,800 - 39,864 135,782 452,900 628,546 

คาซอฟตแวรสำหรับพัฒนาโปรแกรม 1 

( Development Tool ) 

180,937 - - - - - 

คาซอฟตแวรสำหรับพัฒนาโปรแกรม 2  

( BI software ) 

2,000,000 214,200 1,800,000 - - 2,014,200 

ประมาณการคาใชจายอื่น 312,474 - - 309,100 - 309,100 

รวมทั้งสิ้น 3,437,211 214,200 1,839,864 444,882 452,900 2,951,846 

3. โครงการ PaySec 

โครงการ PaySec เปนการปรับปรุงโปรแกรมใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

ดวยบัตรเครดิต โดยเปนการเขารหสัและรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่สำคัญในฐานขอมูล การทำใหโปรแกรมของบรษิัทฯไดรับ

มาตรฐานเพิ่มขึน้นั้น นอกจากจะทำใหลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศยอมรับซอฟตแวรจากประเทศไทยมากขึ้นแลว ยัง

เปดโอกาสใหพนักงานของบริษัทฯ ไดเรียนรูจากการพัฒนาโปรแกรมใหไดมาตรฐานสากลที่สำคัญอีกดวย ทั้งนี้ บริษัทไดเร่ิม

ดำเนินโครงการในไตรมาส 3 ของป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

หนวย : บาท 

คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา  จำนวนเงิน  

คาใชจายการใชบริการบริษทัภายนอก (USD 10,350) 362,250 

รวมทั้งสิ้น 362,250 
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โครงการในอนาคต 

ชวงป 2560 - 2562 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหกวางมากขึ้น จากการเปนผูนำในการพัฒนาและ

ใหบริการโปรแกรมดานการบริหารงานโรงแรมครบวงจรระดับประเทศ ไปสูการเปนผูนำในการพัฒนาและใหบริการโปรแกรม

ดานการบริหารการทองเที ่ยวแบบครบวงจรในระดับประเทศและตางประเทศ ซึ่งจะเปนพื้นฐานที ่สำคัญที่จะผลักดันให           

บรษิัทฯ กาวไปเปนผูนำระดบัภูมิภาคในอนาคต  

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑและกรอบการลงทนุสำหรับบริษัทฯ ที่จะเขารวมลงทุนที่สำคัญ ซ่ึงจะชวยสรางมลูคาเพ่ิม

ใหกับโปรแกรมของบริษัทฯ และสงเสริมความสามารถในการแขงขันตอไปในระยะยาว ดังน้ี 

1. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการโปรแกรมดานการบริหาร การจัดการหองอาหารแบบครบวงจร ไดแก ระบบการ

สำรองโตะ การคำนวณคาอาหาร การคำนวณตนทนุ ตลอดจนการเก็บประวัติการใชบริการของลูกคา 

2. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการระบบบริหารงานสปา ซึ่งมีโปรแกรมรองรับงานแบบครบวงจร ตั้งแตการสำรอง

โปรแกรมสปา รวมถึงหองและพนักงานใหบริการสปา การคำนวณคาบริการ งานดานบัญชีและบรหิาร ตลอดจนการ

เก็บประวัติการใชบรกิารของลูกคา   

3. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการระบบบริหารงานสนามกอลฟและสมาชิก ซึ่งมีโปรแกรมรองรับงานแบบครบวงจร 

ตั้งแตการสำรองสนาม การคำนวณคาบริการ งานดานบัญชีและบริหาร ตลอดจนการเก็บประวัติการใชบริการของ

ลูกคา  

4. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบรกิารระบบบริหารงานสำรองบัตรโดยสารเคร่ืองบินและรถเชา ซึ่งมีโปรแกรมรองรับงาน

แบบครบวงจร ตั้งแตการสำรองบัตรโดยสารเครื่องบินและรถเชา หรือการบริการใหเชาในสวนอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับ

การทองเที่ยวเชน การเชาเรือ การคำนวณคาบริการ งานดานบัญชีและบริหาร ตลอดจนการเก็บประวัติการใช

บริการของลกูคา  

5. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการระบบการจองเพือ่งานทองเที่ยวทั้งแบบ ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกบัลูกคา 

(B2C) โดยตรง ซึ่งมีโปรแกรมแบบครบวงจรกับ โรงแรม หองอาหาร สปา สนามกอลฟ สายการบิน และรถเชา เพื่อ

รองรับการจองและอำนวยความสะดวกใหแกนักทองเท่ียวจากแหลงเดยีว  

 

ขอพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาทหรือเขาเกี ่ยวของในคดีความหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดที ่มี

ผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษทัยอยที่เปนจำนวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนอยางมีนัยสำคัญ

ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
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ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น 

 ขอมูลทั่วไป 

 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 

 

 

 ขอมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : Comanche International Public Company Limited 

การประกอบธรุกิจ : เปนผูพัฒนาเพื่อจำหนาย ติดต้ัง และใหบริการโปรแกรมสำเร็จรปูเพื่อใช

บริหารงานโรงแรม (Business Solutions Software for Hotel) และลงทุน

ในบริษัทอื่น 

วันที่กอต้ัง 

วันที่แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด 

: 

:  

10 มกราคม 2546 

10 มิถุนายน 2559 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ : เลขท่ี 252/118 ชั้น 23 หองอี-เอฟ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2  

ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท : 0-2693-3569 

โทรสาร : 0-2693-3577 

เว็บไซต : www.comancheinternational.com 

ทุนจดทะเบียน : 67,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 67,000,000 บาท  

มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 0.50 บาท  

กรรมการผูมีอำนาจ : กรรมการผู ม ีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมบูรณ ศ ุข ีว ิร ิยะ             

นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ นายฉัตรชัย        

โตเลิศมงคล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตรา

สำคัญของบริษัท 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั  

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : Synature Technology Company Limited 

การประกอบธรุกิจ : เปนผูพัฒนาเพื่อจำหนาย ติดต้ัง และใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใช

บริหารจดัการรานอาหาร รานคาปลีกและสปา (Business Solutions 

Software for Restaurant, Retail and spa)  

วันที่กอต้ัง : 31 พฤษภาคม 2549 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ : เลขท่ี 55/165 หมูบานบานกลางเมือง ซอยลาดพราว 88 ถนนลาดพราว  

แขวงพลบัพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท : 0-2530-3835-6 

โทรสาร : 0-2530-3092 
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  ขอมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด 

เว็บไซต : www.synaturegroup.com 

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 10,000,000 บาท  

มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100.00 บาท  

กรรมการผูมีอำนาจ   นายวิโรจน เจียรนัยไพศาล หรือนายฉัตรชยั โตเลิศมงคล ลงลายมือช่ือรวมกับ 

นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ หรือนายภิรมย เมธาวีระพงศ หรือนางสาวดารุณ ีแซตั้ง 

พรอมประทับตราสำคัญของบริษทั 

 

รายชื่อผูถือหุน  รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 51,000 51.00 

2. นายฉตัรชัย โตเลิศมงคล 15,000 15.00 

3. นายวิโรจน เจียรนัยไพศาล 13,920 13.92 

4. นายมานิต พัฒนาชวนชม 11,000 11.00 

5. นายสทักษ มาอ่ิมใจ 3,450 3.45 

6. นายศุภกิจ ศาสตรยังกุล 1,950 1.95 

7. นายพลรตัน ทิพยนสุรณ 1,240 1.24 

8. นายจิรชาติ จีนะวจิารณะ 920 0.92 

9. นางสาวจารินี จีนะวิจารณะ 920 0.92 

10. นายกฤช กิตติสุนทรวัฒน 600 0.60 

รวม 100,000 100.00 

 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท วินสตารเทค จำกัด  

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : Win Star Tech Company Limited 

การประกอบธรุกิจ : ประกอบธุรกิจพัฒนา ติดตั้ง และใหบริการซอฟตแวรจำหนายโปรแกรม โดย

เนนซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอลฟแบบครบวงจร  

วันที่กอต้ัง : 31 มกราคม 2556 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ : เลขท่ี 252/117 ชั้น 23 หองซี อาคารสำนกังานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนน

รัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท : 0-2275-1117 

เว็บไซต : http://www.winstartech.co.th/ 

ทุนจดทะเบียน : 3,300,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 3,300,000 บาท 

มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100.00 บาท 
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ขอมูลของบคุคลอางอิงอ่ืนๆ 

 ผูสอบบัญช ี : บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 

เอไอเอ สาทร ทาวเวอรช้ัน 23-27 เลขที่ 11/1 ถนนสาทรใต แขวงยานนาวา  

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท : 0-2034-0000 

โทรสาร :  0-2034-0100 

 

 ที่ปรึกษาการเงิน  : บริษัทหลักทรัพย ทรนีตีี้ จำกัด 

อาคารบางกอกซิต้ีทาวเวอร ชั้น 25-26, 29 เลขท่ี 179 แขวงทุงมหาเมฆ           

เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 

โทรศัพท :  0-2343-9511  

โทรสาร :  0-2343-9683 

 

 นายทะเบียนหลกัทรัพยหุน

สามัญ 

: บริษัท ศูนยรับฝากหลกัทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด  

เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหานคร 

10400 

โทรศัพท :  0-2009-9000  

โทรสาร :  0-2009-9991  

SET Contact center: 0-2009-9999 

เว็บไซต :  http://www.set.or.th/tsd 

อีเมล :  SETContactCenter@set.or.th 

 

กรรมการผูมีอำนาจ  : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ และ นางสาวดารุณี แซต้ัง และ นางสาวปาริชาติ สุนทร 

และ นายสุวัฒน อมรรุงโรจน กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือช่ือรวมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

รายชื่อผูถือหุน  รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 28,875 87.50 

2. นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ 

3. นายสุวัฒน   อมรรุงโรจน 

1 

4,124 

0.01 

12.49 

รวม 33,000 100.00 
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สวนท่ี 2 

การจัดการและการกำกับดแูลกจิการ 

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

ผูถือหุน 

รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน ณ วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2562  

ลำดับ ผูถือหุนรายใหญ จำนวนหุน (หุน) %หุน 

1. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 40,798,600 30.447 

2. นายอภิชัย สกุลสุรียเดช 34,855,800 26.012 

3. นายคเชนทร เบญจกุล 5,221,100 3.896 

4. นายวสรรณ อนุรักษวงศศร ี 4,100,000 3.060 

5. นางวชัรี  ศุขีวิริยะ 2,768,200 2.066 

6. นายจรูญเกียรติ อัครศิลป 2,123,700 1.585 

7. นายแสงชัย วสุนธรา 1,500,000 1.119 

8. นายณัชชัชพงศ พีระเดชาพันธ 1,125,000 0.840 

9. นายนิธิภูมิ ดุรงควฒันา 849,300 0.634 

10. นายณัฐดนัย งามสหรัตน 827,700 0.618 

11. นายเจษฎา สุขทิศ 800,000 0.597 

12. นายสมศักดิ์ จรัสวศินกุล 763,000 0.569 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ 2562 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลของ

บริษัทฯ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลัง

หักสำรองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด  

อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลนอกจากจะขึ้นอยูกับผลประกอบประจำปแลวยังตองคำนึงถึงกระแสเงินสดและ

แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสำคัญ รวมทั ้งเงื ่อนไขทางกฎหมายอื ่น ๆ ที ่ เกี ่ยวของ ทั ้งนี ้              

มติคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ท่ีอนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือขออนุมัติ อนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลไดหากเห็นวาบริษัทฯ มีกำไรและการจายเงินปนผล

ดังกลาวมีความเหมาะสมและไมกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะตองรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล

ดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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โครงสรางการจัดการ  

โครงสรางองคกร ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดของ

คณะกรรมการแตละชุดดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 7 ทาน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายสมบรูณ  ศุขีวิริยะ กรรมการ / ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

3. นายกันชนะพล  เกิรท มาเซลล ซเีรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการ 

4. นางดลฤดี  พรพิพัฒน กรรมการอิสระ  

5. นายสุพจน    แกวมณ ี กรรมการอิสระ  

6. นายเฉลมิพล ตูจินดา กรรมการอิสระ  

7. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการ 

โดยมีนายนิกุล ตั้งนิลทรัพย ทำหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพนับริษัท  

 กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล วัน คอม

เพอรนอลเลอ นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการสองในสามคนนี้ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท 

ขอจำกัดอำนาจของกรรมการ  

  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีสวนไดเสียตอบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด 

เนื่องจากนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนผูถือหุนของบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด ในอัตรารอยละ 15 ของจำนวนหุน

ทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทระหวางป  2559 - 2561 

ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุม* 

2559 2560 2561 

1. นายชนิตร    ชาญชัยณรงค/1 5/6 6/6 5/5 

2. นายสมบรูณ    ศุขีวิริยะ 6/6 6/6 6/6 

3. นายอภิชัย    สกุลสุรียเดช/2 5/6 6/6 - 

4. นายกันชนะพล  เกิรท มาเซลล ซเีรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ 6/6 4/6 5/6 

5. ดร. ฉิม    ตันติยาสวัสดิกุล 6/6 6/6 6/6 

6. นางดลฤดี  พรพิพัฒน 6/6 6/6 5/6 

7. ดร. กฤษณ    พานิชพันธ/3 5/6 1/1 - 
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ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุม* 

2559 2560 2561 

8. นายสุพจน         แกวมณี/3 - 5/5 6/6 

9. นางสาวมานิดา  ซินเมอรแมน /2 /4 - - 1/3 

10. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล/4 - - 1/1 

11. นายเฉลมิพล ตูจินดา/1 - - - 

หมายเหตุ:  * จำนวนครั้งที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาจากจำนวนครั้งตามระยะเวลาที่แตละกรรมการทำหนาที่เปนกรรมการ

บริษัท 

 /1 นายชนิตร ชาญชัยณรงค ไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยนายเฉลิมพล ตูจินดา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทน จากมติ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
 /2  นายอภิชัย สกุลสุรียเดช ไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยนางสาวมานิดา ซินเมอรแมน ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทน

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 

 /3   ดร. กฤษณ พาณิชพันธ ไดลาออกจากการเปนกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ โดยนายสุพจน แกวมณี ไดรับการแตงตั้งเปน

กรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบแทนจากมติที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 

 /4  นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน ไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยนายฉัตรชัย โตเลศิมงคล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทน

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2561 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นางดลฤดี  พรพิพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายสุพจน    แกวมณ ี กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายเฉลมิพล ตูจินดา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทำหนาที่สอบทานความ

นาเชื่อถือของงบการเงนิ คือ นางดลฤดี พรพิพัฒน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาวิชา

การบัญชี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

โดยมีนายธานินทร เอื้ออารยะมนตรี ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับแตงตั้งจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบครั้งท่ี 1/2561 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ไมสามารถดำรงตำแหนงเกิน 9 ปตอเนื่อง หรือเทากับวาระการ

ดำรงตำแหนงของการเปนกรรมการบริษัท 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระหวางป 2559 – 2561  

จำนวนครั้งและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทานมีรายละเอียด ดังนี ้
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ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุม 

2559 2560 2561 

1.  ดร. ฉิม    ตันติยาสวัสดิกุล/1 10/10 4/4 4/4 

2.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน 10/10 4/4 4/4 

3.  ดร. กฤษณ    พานิชพันธ/2 8/10 1/1 - 

4.  นายสุพจน    แกวมณี/2 - 3/3 4/4 

5.  นายเฉลมิพล ตูจินดา/1 - - - 

หมายเหตุ:  /1  ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ไดรับการแตงตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดำรง

    ตำแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ทำใหตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง จึงมีมติแตงตั้งนายเฉลิมพล ตูจินดา เปนกรรมการ

    ตรวจสอบ 

 /2 ดร. กฤษณ พาณิชพันธ ไดลาออกจากการเปนกรรมการ/คณะกรรมการตรวจสอบ โดยนายสุพจน แกวมณี ไดรับการแตงตั้งเปน

    กรรมการบริษัท/คณะกรรมการตรวจสอบแทนจากมติที่ประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยสมาชิกทั้งหมด 6 ทาน ดังน้ี 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นางดลฤดี  พรพิพัฒน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

2. นายสมบรูณ  ศุขีวิริยะ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายกันชนะพล  เกิรท มาเซลล ซเีรียล วัน  คอมเพอรนอลเลอ กรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นางสาวดารณีุ  แซตั้ง กรรมการบริหารความเสีย่ง 

5. นายฉัตรชัย    โตเลิศมงคล กรรมการบริหารความเสีย่ง 

6. นายสุวัฒน     อมรรุงโรจน กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ทั้งนี้ มีนายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงครั้งท่ี 2/2561 เมื่อวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2561 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยงมีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการบริหารความเสี่ยงที่พน

ตำแหนงอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม  ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมี

คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ไมสามารถดำรงตำแหนงเกิน 9 ปตอเน่ือง 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระหวางป 2559 - 2561 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความ

เสี่ยง โดยจำนวนครั้งและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละทานมีรายละเอียด ดังนี ้
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ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุม 

2559 2560 2561 

1.  นางดลฤดี พรพิพัฒน 2/2 1/1 2/2 

2.  นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ 2/2 1/1 2/2 

3.  นายอภิชัย สกุลสุรยีเดช/1 0/2 1/1 - 

4.  นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ 2/2 1/1 1/2 

5.  นางสาวดารณีุ แซตั้ง 2/2 1/1 2/2 

6.  นายวรีพงศ กรุวัง/1 2/2 1/1 - 

7.  นายฉัตรชัย   โตเลิศมงคล/1 - - 1/1 

8.  นายสุวัฒน    อมรรุงโรจน/1 - - 1/1 

หมายเหตุ:  /1  ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2561 ไดมีมติแตงตั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ประธานเจาหนาที่

    บริหาร SYN และนายสุวัฒน อมรรุงโรจน ประธานเจาหนาที่บริหาร WST เปนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแทนนายอภิชัย              

    สกุลสุรียเดช ที่ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท Comanche และประธานเจาหนาที่บริหาร MSL และนายวีรพงศ กรุวัง ที่ได

    ลาออกจากตำแหนงผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ Comanche   

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ทาน ดังน้ี 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  นายสุพจน         แกวมณ ี ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

2.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

3.  นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 โดยมีนายนิกุล ตั้งนิลทรัพย ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึ่งไดรับแตงตั้งจาก

คณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 15 ธันวาคม 2560 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหนงคราวละ 3 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทนที่พนตำแหนงอาจไดรบัการแตงตั้งใหมอีกได ตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทเห็นวาเหมาะสม  ท้ังน้ี กรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ ไมสามารถดำรงตำแหนงเกิน 9 ปตอเนื่อง  

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนระหวางป 2559 - 2561 

ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 ไดแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทนโดยจำนวนครั้งและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแตละทานมี

รายละเอียด ดังนี ้
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ลำดับ     รายชื่อ 
จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุม 

 2559 2560 2561 

1.  นางดลฤด ี พรพิพัฒน - 1/1 2/2 

2.  นายฉิม     ตันติยาสวัสดิกุล/1 - 1/1 2/2 

3.  นายสุพจน แกวมณ ี - 1/1 2/2 

4.  นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ/1 -  - - 

หมายเหตุ:  /1  ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ไดรับการแตงตั้งจากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ดำรง

    ตำแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ทำใหตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนวางลง จึงมีมติแตงตั้งนายสมบูรณ  

    ศขุีวิริยะ เปนกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

5. เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16 แหง

พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 (รวมถึงท่ีไดมีการปรับปรุง) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้ง

ที่ 5/2560 ประชุมเมื่อวันท่ี 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติแตงตั้งให นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบรษัิท โดยมี

หนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้  

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้ 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบริษัท 

(3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย ที่รายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร 

3) จัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 89/14 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่บริษัทไดรับ

รายงานนั้น และบริษัทตองจัดใหมีระบบการรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เก่ียวของกับการแสดงขอมูล และดูแล

ใหมีการเก็บรักษาใหถูกตอง ครบถวน และสามารถตรวจสอบได ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับแตวันที่มี

การจัดทำเอกสารหรือขอมูลดังกลาว  

4) ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด     

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมีหนาที่อ่ืนๆ ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี ้

1) หนาที่ในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 

2) ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่

ประชุมผูถือหุน 

3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กำกับดูแล เชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย แหงประเทศไทย และดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงาน

ที่กำกับดูแลและสาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 

4) จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคำแนะนำแกกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งใหม 
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5) จัดสงเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการใหคณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุม

คณะกรรมการอยางนอย 5 วัน 

6) หนาที่อ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตำแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได คณะกรรมการบริษัทจะตองแตงตั้งเลขานุการ

บริษัทคนใหมภายใน 90 วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตำแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ทั้งนี้ คณะกรรมการ

มีอำนาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาวได โดยที่นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย ไดผานการ

อบรมหลักสูตรผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (รุนที ่85) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแลว  

6. ผูบริหาร (Management Team)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจำนวนท้ังสิ้น 6 ทาน ดังน้ี   

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  นายสมบรูณ   ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2.  นางสาวดารณีุ  แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบญัชีและการเงิน 

3.  นายเจมส             แฮงคเควิช ผูอำนวยการฝายพัฒนาตัวแทนจำหนาย 

4.  นายภิรมย            เมธาวีระพงศ  ผูอำนวยการฝายการตลาด 

5.  นางสาวปาริชาติ   สุนทร ผูอำนวยการฝายธุรการและบรหิารงานทั่วไป 

6.  นางสาวสุพัตรา      หิรัญญานนท Corporate Account 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. คาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหแก

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน ดังรายละเอียดที่ปรากฏดานลาง  

ก. เบ้ียประชุม 

ตำแหนง คาเบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการบริษัท 40,000  บาท 

กรรมการบริษัท 25,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ  (ที่มีความสามารถในการสอบทานงบการเงิน) 30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

กรรมการบริหารความเสีย่ง (เฉพาะกรรมการท่ีมไิดเปนผูบริหารหรือพนักงาน) 25,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 25,000 บาท 
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ข. โบนัสกรรมการ 

- ไมมี – 

ทั้งน้ี ในงวดป 2561 และ งวดป 2560 คณะกรรมการไดรับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

หนวย : บาท 

ลำดับ 

  2561  

รายชื่อคณะกรรมการ 
กรรมการ

บริษัท 

 

 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ

สรรหาและ

กำหนด 

คาตอบ 

แทน 

รวม 

1.  นายชนิตร    ชาญชัยณรงค 200,000 - - - 200,000 

2. นายสมบรูณ    ศุขีวิริยะ 150,000 - - - 150,000 

3. นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล 

ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ 
150,000 - 25,000 - 175,000 

4. นายฉิม           ตันติยาสวัสดิกุล 165,000 120,000 - 50,000 335,000 

5. นางดลฤดี  พรพิพัฒน 125,000 120,000 50,000 50,000 345,000 

6. นายสุพจน         แกวมณ ี 150,000 100,000 - 50,000 300,000 

7. นางสาวมานิดา   ซินเมอรแมน 25,000 - - - 25,000 

8. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล 25,000 - - - 25,000 

รวม 990,000 340,000 75,000 150,000 1,555,000 

      

ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการ 

 2560  

กรรมการ

บริษัท 

 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ

สรรหาและ

กำหนดคา

ตอบ 

แทน 

รวม 

1. นายชนิตร    ชาญชัยณรงค 240,000 - - - 240,000 

2. นายสมบรูณ    ศุขีวิริยะ 150,000 - - - 150,000 

3. นายอภิชัย    สกุลสุรียเดช 150,000 - - - 150,000 

4. นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล 

ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ 
100,000 - 25,000 - 125,000 

5. นายฉิม    ตันติยาสวัสดิกุล 150,000 120,000 - 25,000 295,000 

6. นางดลฤดี  พรพิพัฒน 150,000 120,000 25,000 25,000 320,000 

7. นายกฤษณ    พานิชพันธ 25,000 25,000 - - 50,000 
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8. นายสุพจน         แกวมณ ี 100,000 75,000 - 25,000 200,000 

รวม 1,065,000 340,000 50,000 75,000 1,530,000 

2. หลักสูตรท่ีกรรมการบริษัทเขาอบรมในป 2561  

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง หลักสูตรท่ีอบรมในป 2561 

1. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ -กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหารความเสี่ยง 

-ประธานเจาหนาที่บริหาร COMANCHE 

- หลักสูตร Anti-Corruption  

the Practical Guide  

(ACPG) รุนที่ 47/2561 

2. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล -กรรมการบริษัท 

-กรรมการบริหารความเสี่ยง 

-ประธานเจาหนาที่บริหาร SYN 

-หลักสูตร Director Accreditation  

Program (DAP) รุนที่ 155/2561 

-โครงการอบรมการจดัการนวตักรรม

ผูประกอบการ รุน 2 

3. คาตอบแทนผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561  บริษัทฯ มีผูดำรงตำแหนงเทียบเทาผูบริหารท้ังสิ้น 6 ทาน ซึ่งบริษัทฯ มีการจายคาตอบแทน

ผูบริหารคิดเปนจำนวนเงินตามประเภทคาตอบแทน ดังนี ้

คาตอบแทนผูบริหาร 2559 2560 2561 

ผูบริหาร (คน) 6 7    6 

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และคาตอบแทนอื่น (บาท) 9,042,405 12,564,024 15,261,541 

เงินสมทบกองทนุสำรองเลี้ยงชีพ (บาท)   322,263   421,321 482,690 

รวม 9,364,668  12,985,345 15,744,231 

4. บุคลากร 

ณ สิ้นป 2559-2561 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 109 คน 128 คน และ 144 คน ตามลำดับ 

โดยมีรายละเอียดตามฝายงานดังนี้   

ฝาย/แผนก 
2559 

(คน) 

2560 

(คน) 

2561 

(คน) 

ผูบริหาร 6 7 6 

ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการท่ัวไป 5 5 5 

แผนกทรัพยากรบคุคล 2 2 2 

แผนกธุรการทั่วไป 3 3 3 

ฝายบัญชีและการเงิน 3 4 5 

แผนกบัญชีและการเงนิ 

แผนกนักลงทุนสัมพันธ 

3 

- 

3 

1 

4 

1 

ฝายปฏิบัตกิาร 54 66 72 
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ฝาย/แผนก 
2559 

(คน) 

2560 

(คน) 

2561 

(คน) 

แผนก QA & CMMI 4 4 5 

แผนกบริการลูกคา – BOS 10 9 10 

แผนกบริการลูกคา – FOS 10 16 17 

แผนกบริการลูกคารายใหญ 2 - - 

แผนกบริหารโครงการ – BOS 5 7 8 

แผนกบริหารโครงการ – FOS 9 11 12 

แผนกพัฒนาระบบ 11 16 17 

แผนกลูกคาสัมพันธ 3 3 3 

ฝายพัฒนาธุรกิจ 3 2 2 

แผนกพัฒนาธุรกิจในประเทศและกลุม CLMV 3 2 2 

เลขานุการบริษัท - 1 1 

ฝาย Solutions Business Unit - - 3 

Hotel Solution - - 1 

Cloud & Subscription Base Solutions - - 2 

ฝาย Communication and Public Relations - - 1 

Product Designer - - 1 

รวมพนักงานของบริษัทฯ 71 85 95 

พนักงานบริษัทยอย – SYN 38 43 43 

พนักงานบริษัทยอย – WST - - 6 

รวมพนักงานของกลุมบริษัท 109 128 144 

 5. คาตอบแทนพนักงาน 

ในป 2559 – 2561 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนพนักงานคิดเปนจำนวนเงนิทั้งสิ้นประมาณ 36.05 ลานบาท, 48.61 ลาน

บาท และ 61.38 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาว ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา คาคอมมิชชัน โบนัส เบี้ยเลี้ยง เงิน

ประกันสังคม เงนิสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอ่ืน ๆ  

6. คาตอบแทนผูสอบบัญช ี

6.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี

 ในป 2561 บริษัทฯ และ SYN ไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับบรษัิท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จำกัด โดยมีนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 หรือ ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3356 หรือ ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผูสอบบัญชี

รับอนุญาตเลขที่ 5035 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ SYN ประจำป 2561 และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจำนวน 

2,453,000 บาท  
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 ในป 2561  WST ไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับผูสอบบัญชีอิสระ โดยมีนายเฉลิมพล กองแกว ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11667 เปนผูสอบบัญชีของ WST ประจำป 2561 และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี โดยมีรายละเอยีด 

ดังนี ้

          หนวย : บาท 

บริษัท คาสอบบัญช ี

บริษัท โคแมนชี ่อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 1,598,000  

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั     855,000  

บริษัท วินสตารเทค จำกัด 20,000  

 ทั้งน้ี บริษัทที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ นาเช่ือถือ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสีย

ใดๆ กับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของของบุคคลดังกลาว  

 6.2 คาบริการอื่นๆ  

 -ไมมี- 

7. ขอพพิาทดานแรงงานที่สำคัญใน 3 ปที่ผานมา 

-ไมมี- 

8. นโยบายพัฒนาบุคลากร 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะสงเสริม และพัฒนาบุคลากรในแตละระดับชั้นอยางตอเนื่องใหมีความรู ความชำนาญ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นอยางสม่ำเสมอ โดยมีการฝกอบรมทั้งภายนอก และภายในตามแผนการฝกอบรมประจำป 

เพื่อใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอบริษัทฯ และเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด โดยแบงการพัฒนาในระดับตาง ๆ 

ดังตอไปนี้ 

8.1 ระดับบริหาร:  บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ ภาวะความเปนผูนำของบุคลากรใน

   ระดับบริหาร และวิสัยทัศนในการเปนผูนำขององคกร เพ่ือใหผูบริหารสามารถบริหารงานไดบรรลุ

   ตามเปาหมายที่กำหนดไว 

8.2  ระดับหัวหนางาน:  บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการพัฒนาดานการจัดการบริหารเบื้องตน ทักษะการเปนหัวหนางาน การสราง

   ทีมงาน และการสรางความรวมมือในการทำงาน ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายใน

   และภายนอกองคกร ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจเฉพาะทาง 

8.3  ระดับพนักงาน:  บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการสรางความรู ประสบการณ และความเช่ียวชาญในงานที่ตนเอง รับผิดชอบ 

   สรางแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ และการมีทัศนะคติที่ดีตอฝายบริหารและ

   บริษัทฯ 

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน 

หนวย : ชั่วโมง 

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยตอคนตอป  
การอบรมภายใน 5.0 

การอบรมภายนอก 6.0 
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การอบรมในหลักสตูรสำหรับผูบรหิารระดับสูง 34.75 

 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในป 2561 

 ขอมูล ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2560 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

จำนวนหุนที่

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) ใน  

ป 2561 

สัดสวน

การถือ

หุนใน

บริษัท 

(%) 

1. นายฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท / 

กรรมการอิสระ 
- - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

2. นายสมบูรณ  ศุขวีริิยะ กรรมการ /กรรมการบริหาร          

ความเสี่ยง / กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน / 

ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

COMAN 

40,798,600.00 40,798,600.00 - 30.45% 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

- 
5,101,000.00 3,466,800.00 (1,634,200.00) 2.59% 

3. นางดลฤด ี พรพิพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ 

/ กรรมการอิสระ / ประธาน

กรรมการบริหารความเสี่ยง / 

กรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

4. นายสุพจน  แกวมณ ี กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

5. นายกันชนะพล เกิรท มา

เซลล ซีเรียล วัน คอมเพอร

นอลเลอ 

กรรมการ / กรรมการบริหาร          

ความเสี่ยง - - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2561 

 

หนา | 75 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2560 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันท่ี 

31 ธันวาคม 

2561 

จำนวนหุนที่

เปลี่ยนแปลง

เพิ่มขึ้น / 

(ลดลง) ใน  

ป 2561 

สัดสวน

การถือ

หุนใน

บริษัท 

(%) 

6. นายฉัตรชัย  โตเลิศมงคล  กรรมการ / กรรมการบริหาร

ความเสี่ยง / ประธาน

เจาหนาที่บริหาร SYN 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

7. นายเฉลิมพล  ตูจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการ

ตรวจสอบ 
- - - - 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

8. นางสาวดารุณ ี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชแีละ

การเงิน 
750 3,832 3,082 0.0028% 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

9. นายภิรมย  เมธาวีระพงศ ผูอำนวยการฝายการตลาด 7,505 38,320 30,815 0.0285% 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

10. นางสาวปาริชาติ  สุนทร ผูอำนวยการฝายธุรการและ

บริหารงานทั่วไป 
7,505 38,320 30,815 0.0285% 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

11. นายเจมส  แฮงคเควิช  ผูอำนวยการฝายพัฒนา

ตัวแทนจำหนาย 
- 2,939 2,939 0.0021% 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

12. นางสาวสุพัตรา  หิรญัญา

นนท 

Corporate Account 
750 3,832 3,082 0.0028% 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 

13. นายนิกุล  ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท / นักลงทุน

สัมพันธ 
750 3,832 3,082 0.0028% 

 คูสมรสและบุตรที่ยังไม

บรรลุนิติภาวะ 

 
- - - - 
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การกำกับดแูลกิจการ 

นโยบายการกำกับดแูลกิจการ 

 บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที ่ดี (The Principles of Good 

Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพยฯ") ครบถวนทุกหลักการ โดยบริษัทฯ ได

กำหนดเปนนโยบาย และมีการแตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแล

กิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลใหกับสาธารณะและผูถือหุน

อยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน สวนในดานการบริหารความ

เสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไวซึ่ง

ความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุกๆ กลุม ซึ่งมีสาระสำคัญแบงออกเปน 5 หมวดดังน้ี 

หมวดท่ี 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)  

 บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มีการบริหารงานที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการ

เคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย จึงไดกำหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหนักลงทุนทุก

รายไดมีสวนรวมในการเขารวมประชุมผูถือหุน  โดยบริษัทฯ จะดําเนินการดังน้ี 

การดำเนินการกอนการประชุม 

 การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 ของบริษัทฯ ไดจัดขึ้นเมื่อวันพุธท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ หอง

ธาราเทพ ชัน้ 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 

10400  โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแกผูถือหุนภาษาไทย ในวันที่ 10 เมษายน 2561 ซึ่งเปน

การดำเนินการลวงหนามากกวา 14 วัน และไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบบนเว็บไซตของบริษัทที่ 

http://www.comancheinternational.com/investor.php เมื่อวันท่ี 9 เมษายน 2561  

 หนังสือเชิญประชุมผู ถือหุนของบริษัทฯ มีขอมูลที ่ถูกตอง เพียงพอ โดยกำหนดวาระการประชุมไวเปนเรื่อง ๆ         

อยางชัดเจน ดังมีรายละเอียดดังน้ี 

 1. มีแบบฟอรมลงทะเบียนที่มีหมายเลขบารโคดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วใน

 การลงทะเบียนใหกับผูถือหุน 

 2.  แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเลือกใชตามแบบทีเ่หมาะสม 

 3.  สำเนารายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน 

 4.  วาระการเลือกตั้งกรรมการ ไดระบุรายละเอียดของกรรมการที่เสนอ ไดแก ชื ่อ-นามสกุล อายุ ประวัติ

 การศึกษาประวัติการทำงาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

 จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนงกรรมการโดยแยกเปนหัวขอบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไป ประเภทของ
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 กรรมการที่เสนอขอมูลการเขารวมประชุมในปที่ผานมา วันเริ่มตนดำรงตำแหนงในบริษัทและวาระการดำรง

 ตำแหนงตั้งแตไดรับการแตงตั้ง 

 5.  ขอกำหนดของบริษัทฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการ

 เลือกตั้งกรรมการอิสระ 

6.  วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี ไดระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด การศึกษา ประสบการณและความสามารถของ

ผูสอบบัญชี ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาบริการสอบบัญชีเพ่ือใหผูถือหุนไดพิจารณาความสามารถและ

ความเหมาะสมของผูสอบบัญชีได 

7.  วาระอนุมัติจายเงินปนผล ระบุนโยบายการจายปนผล จำนวนเงนิปนผลที่เสนอจาย และสถิติการจายเงนิปนผล 

8.  คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานที่ตองนำมาแสดงในวันประชุม 

9.  ขอมูลของกรรมการผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมี 3 ทานและหนึ่งในนั้น เปนกรรมการอิสระเพื่อใหผูถือหุน

สามารถพิจารณามอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

10.  ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

11.  แผนที่แสดงสถานที่สำหรบัประชุมสำหรับการเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล หรือรถประจำทาง 

12. แตละวาระระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีเสนอเพื่อทราบหรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังขอเท็จจริงและเหตุผลความเห็น

ของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการในการลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ รวมท้ัง

จำนวนคะแนนเสียงในการผานมติอนุมัติ 

13. เพ่ือใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุมและเปนประโยชนตอคณะกรรมการและผูบริหารในการเตรียมช้ีแจงใน

วันประชุม ผูถือหุนไดรับการเชิญชวนใหสงคำถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุม 

14.  เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะสถาบันการเงิน หรือกองทุน

รวม หรือผูรักษาหลักทรัพยใหแกนักลงทุนบริษัทไดประสานงานในการขอความรวมมือ เพ่ือใหบริษัทไดตรวจสอบ

เอกสารและหลักฐานกอนเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 

ณ วันประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2561 เวลา 13.30 น. ณ หองธาราเทพ ชั้น 2 

อาคารธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดนิแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  ซึ่งเปน

หองประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ และเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มประชุมลวงหนา

เปนเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่รับลงทะเบียนมีเวลาเพียงพอตอการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 

และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนท่ีมีเปนจำนวนมาก เพ่ือใหการลงทะเบียนเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว บริษัทไดจัดเจาหนาที่

และโตะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมและลงทะเบียนดวยระบบบารโคด และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแลวผูถือหุนจะไดรับบัตร

ลงคะแนนในแตละวาระเพ่ือใชลงคะแนนในหองประชุม 

กอนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมไดขอความรวมมือจากผูเขารวมประชุมทุกคนใหปดโทรศัพทมือถือเพื่อไมให

เปนการรบกวนสมาธิของที่ประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคบัของบริษัทฯ โดยผูถือหุนสามัญของบริษัทฯ 
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ไดรับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยโดยบริษัทฯ ไดนำ

ระบบ บารโคดมาใชในการนับคะแนนเสียงเชนเดียวกับปที่ผานมาซึ่งชวยใหขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเปนไปอยาง

รวดเร็วและแมนยำ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหนาที่ดูแลการประชุมผูถือหุนใหถูกตองตามกฎหมาย

และขอบังคับของบริษัทฯ และเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ 

บริษัทฯ ไดแสดงผลดังกลาวข้ึนหนาจอภาพใหผูถือหุนทราบโดยแบงเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออก

เสียง รวมถึงกรณีที่เปนวาระที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียหรือวาระการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันจะแสดงคะแนนเสียงที่

ไมมีสิทธิออกเสียงดวย 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึงคณะ

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการประชุมผูถือหุนเปนอยางมากโดยเขารวมประชุมทุกครั้ง และ บริษัทฯ ยัง

ไดเชิญผูสอบบัญช ีที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาทางการเงนิเขารวมประชุมดวยเพ่ือใหขอมูลหรือตอบขอซักถามของผูถือหุนใน

ประเด็นที่เก่ียวของอยางเต็มที่ และยังมีตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมซักถามขอมูลตางๆ ในท่ีประชุม 

 สำหรับผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมหลังจากที่บริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินการประชุมไปแลวนั้น ยังสามารถเขารวมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนไดในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ บริษัทฯ ไดกำหนดวาระการประชมุผูถือ

หุนไวเปนเรื่องอยางชัดเจน   

 ประธานที่ประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและดำเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมถึงเปดโอกาสใหผู

ถือหุนไดแสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และเลขานุการที่ประชุมไดบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไวอยางชัดเจน

ครบถวน นอกจากนี้ในแตละวาระไดระบุมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบงเปนจำนวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย 

และงดออกเสียง และยังไดบันทึกเทปการประชุมและนำขึ้นเว็บไซตของบริษัทหลังจากวันประชุม เพ่ือใหผูถือหุนที่มิไดมาเขารวม

ประชุมหรือผูสนใจ สามารถรับชมการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไวตามลำดับและไมมีการ

พิจารณาวาระอ่ืนใด นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

การดำเนินการภายหลังการประชุมผูถือหุน 

 บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนและจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ภายใน 14 วันตามท่ีกำหนด พรอมทั้งนำขึ้นบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยบริษัทฯ ไดบันทึกรายชื่อ

พรอมตำแหนงของกรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนหรือลาประชุมไวในรายงานการประชุมผูถือหุน ระบุคะแนนเสียงของผูถือ

หุนทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระดวย  

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2561 จากสมาคมสงเสริม          

ผูลงทุนไทย (Thai Investors Association) โดยมีคะแนนเทากับรอยละ 83 

หมวดท่ี 2 : การปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี ้
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(1) กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอใหเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม

นอยกวา 7 วันทำการกอนวันประชุมผูถือหุน และทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาวาระ

ดังกลาวเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระ

ดังกลาวเขาที่ประชุมผูถือหุน โดยจะดำเนินการแจงเพ่ิมวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพยฯ 

(2) กรณีท่ีผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท โดยไดแจง

ความประสงคผานมายังบริษัทฯ พรอมจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและหนังสือแสดงความยินยอม

ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาอยางครบถวน ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ มีนโยบายที่

จะพิจารณาบุคคลดังกลาวเขาดำรงตำแหนงแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแตละป และนำเสนอเขาที่

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาลงมติตอไป 

(3) บริษัทฯ มีแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยประกาศนโยบายแนวทางการปองกันการใชขอมูล

ภายใน ซึ่งไดมีการเผยแพรใหพนักงานทุกคนทราบ 

(4) บริษัทฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือผูที ่คณะกรรมการมอบหมาย

เก่ียวกับการซื้อขายหุนของบริษัทตนเองอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทำการซื้อขาย 

(5) กรรมการและผูบริหารบริษัทจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยทุกครั้งท่ีมีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วันทำ

การตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมท้ังมีการเปดเผยในรายงานประจำป 

(6) บริษัทฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการซื้อขายหุน / ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ใหที่ประชุม

คณะกรรมการทราบทุกครั้ง  

(7) กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

(8) กรรมการท่ีมีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระ 

ตองงดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้นๆ 

หมวดท่ี 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตางๆ ที่จะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกำไรใหกับ

บริษัทฯ ซึ่งสงผลตอความสำเร็จในระยะยาว บริษัทฯ จึงใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยไดรวบรวมหลักการ

และนโยบายท่ีบริษัทฯ ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ รวมทั้งจัดให

มีชองทางสำหรับใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทฯ 

ได โดยในรอบป 2561 บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอผูมีสวนไดเสียกลุมตางๆ สรุปไดดงนี ้

 1. ผูถือหุน : บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน และมุงมั่นปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เพื่อ

สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน เชน สิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกเปนกรรมการ จัดใหผูถือหุนไดพบปะพูดคุยกับผูบริหารใน

ระหวางป การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผู ถือหุ น รวมทั ้งจัดใหมีชองทางติดตอกับผู ถือหุ นทางเว็บไซต 

http://www.comancheinternational.com/investor.php และ e-mail : ir@comancheinternational.com ตามท ี ่ ได

เปดเผยในหัวขอสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 
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 2. ลูกคา: มุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับ

ราคาที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดการอยางเปน

ธรรม เหมาะสม โปรงใสสามารถตรวจสอบได รับผิดชอบดูแลลูกคาในการซื้อผลิตภัณฑตางๆ  

 ในป 2561 บริษัทฯ ไดปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Survey)  ซึ่ง

สามารถสะทอนผลสำเร็จในดานการสรางความสัมพันธและตอบสนองตอความตองการของลูกคาในระดับที่ดี บริษัทฯ จัดใหมีการ

รับและบริหารจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับสินคา/บริการ และดำเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยาง

รวดเร็ว โดยมีชองทางหลายชองทาง ไดแก เว็บไซต อีเมล และโทรศัพท และจัดทำแนวทางการแกไขและการปองกันปญหาที่

อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พรอมกับมีการติดตามและประเมินผลการจัดการขอรองเรียนของลูกคาอยางตอเนื่อง เพื่อนำผลที่ไดไป

ใชในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต  

 3. คูคา: บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชนรวมกับคูคา โดยการ

ปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดรวมกันอยางเครงครดั บริษัทฯ คำนึงถึงการไมรับหรือจายผลประโยชนใดๆ ที่ไมสุจริตใน

การคากับคูคา ซึ่งในคูมือการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและจรรยาบรรณธรุกิจ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัตงิานใหเปนไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบไดกำหนดใหพนักงานปฏิบัติ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและตอตานการทุจริต (Corruption) การให

หรือรับสินบน (Bribery) กับเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐหรือหนวยงานภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ โดยถือวาการกระทำ

ใดๆ ที่เปนการฝาฝนกฎหมายดังกลาวเปนสิ่งไมถูกตองและไมเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัตงิาน บุคลากรทุกระดับ

จะตองตอตานและละเวนการกระทำนั้น และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส เพ่ือประโยชนของบริษัทเทานั้นเพ่ือปองกันไมให

เกิดผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และจะตองไมสงเสริมใหบุคคลอื่นกระทำการหรือละเวนกระทำการใดๆ อันเปน

การผิดกฎหมายดังกลาวดวย บริษัทฯ มีข้ันตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคูคา หรือผูรับเหมาการจัดโครงการ หรือแนวทางใน

การตอตานการทุจริตการคอรรัปชัน  

 4.คูแขงทางการคา: บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใสและการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขง 

ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดีไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

และไมทำลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย  

 5.เจาหนี:้ บริษัทฯ ปฏิบัติตอเจาหนี้ดวยความรับผิดชอบเปนธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทางเงื่อนไขขอกำหนด

ของสัญญาและพันธะทางการเงินอยางเครงครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนการชำระหนี้และเปนธรรมตอ

เจาหนาที่รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไมใชวธิีการที่ไมสุจริตปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะทำใหเจาหนี้เกิด

ความเสียหาย กรณีท่ีไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพ่ือรวมกันพิจารณาหาแนว

ทางแกไข ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมุงเนนในเรื่องการเปดเผยสารสนเทศตอผูมีสวนไดเสีย โดยเนนเรื่องความถูกตอง ความครบถวน ความ

รวดเร็วและความโปรงใสของขอมูลที่เปดเผยประกอบดวยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน และบริษัทฯ ไมมีการ

ฟองรองคดีความเรื่องการผิดนัดชำระหนี้ใดๆ จากเจาหนี้ทุกราย  

 6.พนักงาน: บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได

วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ โดยการสรรหา

บุคลากรในกลุมที่มีความจำเปนตอการผลักดันใหกลยุทธขององคกรประสบความสำเร็จ และเตรียมความพรอมในการสรรหาพ
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นักงานเพื่อพรอมตอการเกษียณอายุของพนักงาน รวมทั้งมุงมั่นที่จะเพ่ิมพูนความรู และทักษะความสามารถใหสอดคลองกับการ

ดำเนินธุรกิจเพื่อใหการทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตางประเทศ รวมถึงการใหผลตอบแทน สวัสดิการที่

เหมาะสม ดังนี้  

 6.1 มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

 6.2 มีการกำหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการวัดผลปฏิบัติงานที่สอดคลองกับผลการ

 ดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการจัดการ

 ภายใน และดานการเรียนรูพัฒนา  

 6.3 มีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ไดแก เงินเดือน โบนัสประจำป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมทั้งการ

 ทำประกันสุขภาพ - อุบัติเหตุกลุม คารักษาพยาบาลในวงเงนิที่บริษัทฯ กำหนด สวัสดิการชิวๆ และโครงการ EJIP  

 6.4 มีการปฐมนิเทศพนักงานใหมใหทราบถึงระเบียบขอบังคับเก่ียวกับการทำงานของบริษัท นโยบายตอตานคอรรัปชัน 

 ตลอดจนความรูเบื้องตนดานตาง ๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย และอาชีวอนามัยที่ดี 

โดยป 2561 ที่ผานมา มีการจัดทำสถิติดานความปลอดภัยโดยฝายบุคคล พบวาอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน อัตราการ

หยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการทำงานเปนศูนย 

  7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม : ดำเนินธรุกิจดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สงัคม และสิ่งแวดลอมทั้งในดานความ

ปลอดภัย คุณภาพชีวิตและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธภิาพ คำนึงถึงการดำเนินธุรกิจ

ที่จะมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ตระหนักถึงคุณภาพชีวติของชุมชนและสังคม 

 การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

 บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักกำกับดูแลกิจการที่

ดี โดยไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธิ์  

 การตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน 

           บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและ

ปองกันความสุมเสี่ยงตอโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองคกร รวมถึงการคอรรัปชันทุกรูปแบบไมวาทางตรงและทางออม ซึ่ง

นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดใหมีนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การ

ใหหรือรับสินบนที่มีแนวปฏิบัติเก่ียวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชันไวเปนลายลักษณอักษรแลว ในป 2561บริษัทฯ ยังสงเสริม 

และสื่อสาร และจัดอบรมภายในองคกร เพ่ือสรางความรู ความเขาใจใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการตอตานทุจริตคอร

รัปชันพรอมทั้งแนวทางในการตอตานทุจริตคอรรัปชันใหแกผูบริหารและพนักงาน  

 นอกจากนี ้ ป 2561 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตที ่อาจเกิดขึ้น โดยมี

กระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงดานอื่นๆ เปนการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการบริษัทโดยมีหนวยงาน Compliance Unit ทำหนาที่กำกับดูแลการปฏิบัติตามรายงานประเมินความเสี่ยง 

 ชองทางในการติดตอและมาตรการแจงเบาะแส 
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บริษัทฯ ไดจัดใหมีมาตรการและชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดย

สามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นตอบริษัทฯ โดยผานชองทางดังนี้  

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / ประธานเจาหนาที่บริหาร  

   บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขที่ 252/118 ชั้น 23  

   หองอี-เอฟ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท : 0-2693-3569 ตอ 53  

แฟกซ  : 0-2693-3577  

เวบ็ไซต : http://www.comancheinternational.com/investor.php 

อีเมล  : ir@comancheinternational.com  

สำหรับพนักงานสามารถแจงขอรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารได

โดยตรงทางอีเมลในระบบของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายในการปกปองผูแจงเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของขอมูล

เกี่ยวกับการแจงเบาะแส โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอมูลและหาแนวทางแกไข

ตอไป 

หมวดท่ี 4 : การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

 นอกเหนือไปจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่นๆ ตอสาธารณะผานชองทางตางๆ ตามเงื่อนไขที่

กฎหมายกำหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลวนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลเพ่ือแสดงถึงความโปรงใส

ในการดำเนินธุรกิจ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ

บริษัท http://www.comancheinternational.com/investor/th/home เพื่อใหนักลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสีย

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักลงทุนสัมพันธ (Investor Relations หรือ IR) 

และเลขานุการบริษัท (Company secretary) คอยดูแลใหขอมูลและตอบขอซักถาม  

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะผานทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพยฯ  ดังนี ้

1. บริษัทฯ จะจัดใหมีการดูแลเพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทำใหสำคัญผิด และเพียงพอตอการ

ตัดสินใจของนักลงทุน  

2. บริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ใหแกผูถือหุน และนักลงทุน 

 1) เปดเผยขอมูลการปฏบิัติหนาที่ของคณะกรรมการบรษิัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เชน จำนวนครั้งของการ

 ประชุมและจำนวนครั้งท่ีกรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา 

 2) เปดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

 3) เปดเผยการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง รวมทั ้งรูปแบบ หรือลักษณะของ

 คาตอบแทน 

 4) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  

 5) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) 
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นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ  

(1) วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ 

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 

(4) โครงสรางกลุมบริษัทฯ   

(5) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

(6) นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทฯ 

(7) กฎบัตรคณะกรรมการ  

(8) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษัทฯ 

(9) ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลท่ีรับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ช่ือบุคคลที่สามารถใหขอมูลได หรือหมายเลข

โทรศัพทของบริษัทฯ 

กิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ 

ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดกำหนดและจัดกิจกรรมตางๆ เพ่ือใหผูบริหารระดับสูงไดพบปะกับนักลงทุนรายยอย นัก

ลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะหอยางสม่ำเสมอ โดยไดนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผานชองทางกิจกรรมตางๆ สรุปได 

ดังนี ้

1. Opportunity Days  

เปนกิจกรรมที่ตลาดหลกัทรัพยจัดขึ้นเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุน นักวิเคราะหขอมูล สื่อมวลชน และผูถือหุน

ที่สนใจเขารวมงาน เพ่ือชี้แจงขอมูลเก่ียวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีผูบริหารระดับสูงและนักลงทุน

สัมพันธ (IR) เปนผูใหขอมูล ในป 2561 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัด Opportunity Days ทั้งหมด 2 ครั้งหลังจากประกาศงบการเงนิ 

2. Company Visit  

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม Company Visit เพื่อชี้แจงขอมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะหหลักทรัพย 

นักลงทุน และผูถือหุนที่สนใจเขารวม ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธอันดี ความเชื่อมั่นระหวางผูบริหารและผูเขารวมกิจกรรม 

รวมถึงเปนการสรางความประทับใจและความภูมิใจในการเปนผูถือหุนของบริษัทฯ นำไปสูการขยายฐานผูถือหุนและผูลงทุนใน

อนาคต ทั้งนี้ตลอดทั ้งปบริษัทฯ ไดจัด Company Visit ทั้งหมด 4 ครั้ง และมีนักวิเคราะหหลักทรัพย ไดออกบทวิเคราะห

หลักทรัพยของบริษัทฯ จำนวน  4 ครั้ง 

หมวดท่ี 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คำนิยาม 

กรรมการท่ีเปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหารและมีสวนเก่ียวของในการบริหารงานประจำ

ของบริษัทฯ 

กรรมการที ่ไมเปนผู บริหาร หมายถึง กรรมการที ่มิไดดำรงตำแหนงเปนผูบริหารและไมมีสวนเกี ่ยวของในการ

บริหารงานประจำของบริษัทฯ อาจจะเปนหรือไมเปนกรรมการอิสระก็ได 

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไมไดมีสวนเก่ียวของกับ

การบริหารงานประจำและไมเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทฯ นอกจากนี้ยังตองมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญหรือกลุม

ของผูถือหุนรายใหญหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืนๆ 
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โครงสรางคณะกรรมการ 

บรษิทัฯ มคีณะกรรมการในขนาดทีเ่หมาะสม และประกอบดวยบุคคลท่ีมคีวามรู ความสามารถหลากหลาย ไดแก นกั

กฎหมาย นักบัญชี - การเงิน และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน และมีประสบการณที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ได

อยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝาย

จัดการไดอยางอิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย 

กรรมการอิสระมากกวา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 7 ทาน (รวม

ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทาน) สงผลใหเกิดการถวงดลุในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาใน

เรื่องตาง ๆ  

 นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพ่ือ

ปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่

ตามที่ไดกำหนดไวในอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ท้ังนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน จะตองมีความรูและ

ประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงนิของบริษัทได   

 คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการชุดยอย ทำหนาที่ชวย

กลั่นกรองงานดานตางๆ ในขอบขายที่คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะไดรับมอบหมาย และไดกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรง

ตำแหนง และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะ ทั้งน้ี คณะกรรมการทุกชุดจะ

รายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบอยางสม่ำเสมอ และรายงานการทำหนาที่ในรอบปที่ผานมา

ตอผูถือหุนในแบบ 56-1 และรายงานประจำปทุกป 

 ปจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 3 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ           

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

นโยบายและวิธีปฏิบัตใินการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทในบริษัทอื่นของกรรมการและผูบริหาร 

 คณะกรรมการใหความสำคัญกับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงกำหนดเปนนโยบาย

ในการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผูบริหารจะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน โดยกรรมการและผูบริหาร

จะสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 5 แหง ซึ่งปจจุบันไมมีกรรมการท่ีดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท

เกินหลักเกณฑที่กำหนดไว ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารไมควรไปดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทอ่ืน เพื่อใหการปฏิบัติหนาที่ใน

การควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของกลุมบริษัทฯ สามารถทำไดอยางเต็มประสิทธิภาพ 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป และสามารถไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการใหมได บริษัทฯ ไมไดมีขอหาม การ

แตงตั้งกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการใหม รวมทั้งไมมีขอหามเก่ียวกับเรื่องอายุของกรรมการ แต

คำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  ทั้งนี้ หากเปนกรรมการอิสระจะไมสามารถดำรงตำแหนงเกิน 9 ปตอเน่ือง โดยนับจาก

วันท่ีไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก                                  

2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเปนไปตามขอบังคับของบรษิัท ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปทุกคราวกรรมการตองพน

จากตำแหนง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนงและ

กรรมการท่ีพนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งเขามาดำรงตำแหนงตอได 

3. กรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกลาว ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยูเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 แหง
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พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เขามาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป บุคคลซึ่งเขาเปน

กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการที่ตนเเทน 

แผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง 

 คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก จึงไดกำหนดให

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณาและจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึงผูบริ

หารระดับสูงตั้งแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป และรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑที่

กำหนดรวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกลาวประจำทุกป 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

 บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนตัวเงินไวอยางชัดเจนและโปรงใส และนำเสนอเพ่ืออนุมัติ

จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจำทุกป โดยมีหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังน้ี  

(1) มีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน  

(2) คาตอบแทนอยูในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถ และมีคุณภาพใน

การปฏิบัติหนาที่ใหกับบริษัทฯ ได 

(3) องคประกอบของคาตอบแทนมีความชัดเจน โปรงใส และงายตอการเขาใจ 

(4) เปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณา โดย

คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูมีอำนาจในการแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และคณะอนุกรรมการอ่ืนตามความเหมาะสม  

สำหรับผูบริหารในลำดับถัดจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา ประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนผูมีอำนาจจาง แตงตั้ง 

โยกยาย และปลดออกบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเหมาะสมของพนักงานระดับ

ตาง 

การประชุมคณะกรรมการ 

 บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจะดำเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ  

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความจำเปน 

โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาใหอยางเพียงพอในการ

ประชุม เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปญหาสำคัญไดอยางรอบคอบโดยทั่วกัน พรอมทั้งกำหนดให

กรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เวนแตกรณีที่มีเหตุจำเปน ซึ่งการประชุมแตละครั้งตองมีกรรมการ

บริษัทมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม และจำนวนองคประชุมขั้นต่ำ ณ 

ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด  

 นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดใหเลขานุการบริษัททำหนาที่นำสงหนังสือนัดประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารการประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ

อักษรอยางถูกตองและครบถวน เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ซึ่งหลังจากผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท รายงาน

การประชุมจะถูกจัดเก็บไวพรอมสำหรับกรรมการ และผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
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 ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2561 มีการจัดงานสัมมนาคณะกรรมการและ

ผูบริหาร เพื่อรวมในการกำหนด  พิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและกลยุทธการดำเนินธุรกิจขององคกรระยะยาวใหสอดคลองกับการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ และตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจ ซึ่งมีการติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธไปปฏิบัติทุกครั้งที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท นอกจากน้ี กรรมการท่ีไมเปนผูบริหารไดมีการประชุมกันเองตามความจำเปนโดยไมมีฝายจัดการ เมื่อวันที่ 20 

ธันวาคม 2561 กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เพื่ออภิปรายปญหาตางๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูในความ

สนใจและแจงประธานกรรมการบริหารทราบผลการประชุมดวย 

 ในป 2561 ไดมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจำป 2562 เปนการลวงหนา (ตารางการประชุมนี้อาจ

มีการเปลี่ยนแปลงได) โดยไมรวมการประชุมในวาระพิเศษนี้ 

คร้ัง

ที ่

การประชุมคณะกรรมการ

บริษัท 

การประชุมคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุมคณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง 

การประชุมคณะกรรมการ

สรรหาและกำหนด

คาตอบแทน 

1 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 วันท่ี 11 กุมภาพันธ 2562 

2 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 วันท่ี 10 พฤษภาคม 2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 

3 วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 วันท่ี 9 สิงหาคม 2562 - - 

4 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 - - 

 

รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดการใหมีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป ทั้งนี้ รายงานทางการเงิน

ดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติ

อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทำและดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดใหมี รวมถึงพิจารณาและเปดเผยถึงระบบควบคุมภายในและ

ระบบบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจำป ดังที่ปรากฎในหัวขอระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และหัวขอการบริหาร

ความเสี่ยง 

การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 บริษัทฯ ไดจัดใหคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร ทำการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะ เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา 

รวมถึงวิเคราะหและหาขอสรุปตางๆ ในรอบปที่ผานมา เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ

คณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารตอไป สำหรับกระบวนการในการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเปนผูพิจารณาและใหคำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร รวมทั้งจัดทำสรุปขอมูลผลการประเมินและความเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) เสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปดเผยในรายงานประจำป โดยแบงเกณฑคะแนนเปน 5 ระดับ  

 ทั้งน้ี ผลการประเมินประจำป 2561 สรุปไดวาคณะกรรมการแตละชุดมีการปฏิบัติหนาที่ครบถวนและมีประสิทธิผล 

1. การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการ (ท้ังคณะ) 

ประเด็นคำถาม ประกอบดวย 6 หมวดหลัก ไดแก 
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1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การทำหนาที่ของกรรมการ 

5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

 กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการที่ดำรงตำแหนงในชวงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งสิ้น 6 ทาน 

 

2. การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) 

ประเด็นคำถาม ประกอบดวย 3 หมวดหลัก ไดแก 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประเมินผลการปฏิบตังิานของคณะกรรมการชุดยอย 

 คณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะเรื่องทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในป 

2561 ทุกคณะไดมีการทบทวน ปรับปรุงหัวขอการประเมินขอคำถาม และเกณฑการประเมิน 

 รายคณะ ประกอบดวยประเด็นคำถาม 3 หมวดหลัก ไดแก 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

รายบุคคล ประกอบดวยประเด็นคำถาม 3 หมวดหลัก ไดแก  

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

3) บทบาท หนาที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. การประเมินผลการปฏิบตังิานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 ประเด็นคำถาม ประกอบดวย 10 ขอ ไดแก 

1) ความเปนผูนำ 

2) การกำหนดกลยุทธ  

3) การปฏิบัติตามกลยุทธ 

4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงนิ 

5) ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 

6) ความสัมพันธกับภายนอก 

7) การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 

8) การสืบทอดตำแหนง 
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9) ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ 

10) คุณลักษณะสวนตัว 

การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดบัสูง 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงเขารวมสัมมนา

หลักสูตรที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และ

ผูบริหารระดับสูงขององคกรตางๆ อยางสม่ำเสมอ เพื่อนำความรูและประสบการณมาพัฒนาบริษัทตอไป ซึ่งไดแสดง

รายละเอียดหลักสูตรการเขาอบรมและการเขารวมสัมมนาของกรรมการในรอบปที่ผานมาไวในหัวขอโครงสรางการ

จัดการ  

การปฐมนิเทศคณะกรรมการบริษัท 

 บริษัทฯ กำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เพื่อใหทราบความคาดหวังที่บริษัทมีตอบทบาท หนาที่ และความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัท ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเยี่ยม

ชมฝายปฏิบัติการดานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทตอไป โดยประกอบดวยการรับฟงการ

บรรยายสรุปเก่ียวกับขอมูลตางๆ เชน ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบขอบังคับ ฯลฯ จากผูบริหารระดับสูง 

การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร 

 บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหารของบริษัทฯ ไวอยาง

ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายบริหารของบริษัทฯ ใน

ระดับนโยบาย ขณะที่ฝายบริหารของบริษัทฯ ทำหนาที่บริหารงานในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

และอนุมัต ิ

 ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการแบงแยกตำแหนงประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนคนละ

บุคคลกัน เพ่ือปองกันมิใหบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมท้ังมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของ

แตละตำแหนงไวอยางชัดเจนในอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ   

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผูถือ

หุนครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการชุด

ตางๆ รวมถึงผูบริหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

บทบาทหนาที่ของประธานกรรมการ 

1. ทำหนาที่เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุนและการประชุมของกรรมการที่ไมเปนผูบริหาร 

2. รวมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และดูแลให

กรรมการบริษัทไดรับขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจนและทันเวลากอนการประชุม เพ่ือใหกรรมการบริษัทสามารถตัดสินใจได

อยางเหมาะสม 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสนับสนุนใหกรรมการไดอภิปราย แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ไดอยางเต็มที่เปนอิสระ และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยางครบถวน มีการสรุปมติที่

ประชุมและทำใหมั่นใจวาการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทไดมีการนำไปดำเนินการ 
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4. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของประธานคณะ

กรรมการบริหารตามนโยบายของบริษัทฯ 

5. สนับสนุนและเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจริยธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ 

6. กำกับดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และกรรมการบริษัทแตละคน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม 

กรรมการบริษัทรายบุคคลและคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ 

 

 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

(1) ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ดวย

ความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีหนาที่ดูแลใหบริษัทฯ และบริษัทยอยปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับการ

หามจายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอรรัปชัน  

(2) พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธธุรกิจ และงบประมาณประจำป รวมถึงการ

ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย แผนงาน

และงบประมาณท่ีกำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ   

(3) จัดใหมีการทำรายงานประจำปของบริษัทฯ และรับผิดชอบตอการจัดทำและการเปดเผยงบการเงินของบริษัทฯ เพ่ือแสดง

ถึงฐานะทางการเงนิและผลการดำเนินงานในรอบปที่ผานมา และนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัต ิ

(4) จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ และบริษัทยอยตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณอักษร 

และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเช่ือมั่นไดวาบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความรับผิดชอบตอผูมี

สวนเก่ียวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม 

(5) พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน 

พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่เกี่ยวของ

กับตำแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ 

(6) พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ 

ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพย  และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตอไป 

(7) พิจารณากำหนดโครงสรางองคกร โครงสรางการบริหารงาน มีอำนาจแตงตั ้งและกำหนดคาตอบแทนของคณะ

กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขต

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นที่ไดแตงตั้ง ทั้งนี้ การมอบ

อำนาจตามขอบเขตอำนาจหนาที ่ที ่กำหนดนั ้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจชวงที่ทำให

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตางๆ ดังกลาว สามารถพิจารณาและอนุมัติ

รายการที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ยกเวน
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เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและ

อนุมัติไวแลว 

(8) พิจารณาแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง กรรมการหรือผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเหมาะสมเพ่ือไปเปนกรรมการตัวแทนในบริษัท

ยอย และ/หรือ บริษัทรวมท่ีบริษัทฯ ลงทุนหรือรวมลงทุน   

(9) พิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษัท พรอมทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

(10) พิจารณาคัดเลือกและใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย และพิจารณากำหนด

คาตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ กอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญ

ประจำป เพ่ือพิจารณาและอนุมัต ิ

(11) พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงช่ือกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัทฯ 

(12) แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพ่ือใหบุคคล

ดังกลาวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทอาจยกเลิก เพิก

ถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจนั้นๆ ได ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้นตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบ

อำนาจชวงที่ทำใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยง มีสวนไดเสีย 

หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดที่จะทำขึ้นกับบรษิัทฯ หรือบริษัทยอย (ตามท่ีนิยามไวในประกาศ

คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือประกาศอื่นใดของหนวยงานที่

เก่ียวของ) เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ท่ีประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัท

พิจารณาและอนุมัติไวแลว 

(13) ดำเนินการใหบริษัทฯ และบริษัทยอยมีระบบงานทางบัญชีที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงินที่

นาเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

(14) พิจารณาอนุมัตินโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และกำกับดูแลใหมี

กระบวนการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพ่ือลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอยอยางเหมาะสม 

(15) พิจารณาอนุมัติการทำรายการการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของกับ

ตลาดหลักทรัพย  

(16) พิจารณาอนุมัติการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน เวนแตรายการดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการ

พิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของกับตลาดหลักทรัพย  

(17) พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเชนนั้น และ

รายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราวตอไป 

(18) ดําเนินการใหมีการเผยแพรขอมูลที่เหมาะสมและมีการเปดเผยขอมูลใหแกผูมีสวนไดเสีย บุคคลผูมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน และผูที่เก่ียวของอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม และตรงตอเวลา 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ

อำนาจ หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริษัท หรือผู รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถ

พิจารณาและอนุมัติรายการท่ีตนหรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง (ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) มีสวน

ไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  
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(1) สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตองและเชื่อถือไดรวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดยการ

ประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินท้ังรายไตรมาสและประจำป 

(2) สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ และบริษัทยอย ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจเสนอแนะ

ใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที ่เห็นวาจำเปนและเปนสิ่งสำคัญ พรอมทั้งนำขอเสนอแนะเกี ่ยวกับการ

ปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเปนเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบบัญชี

ภายนอกและผูจัดการแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

(3) สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย นโยบาย 

กฎระเบียบขอบังคับ และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 

(4) พิจารณาคัดเลือกเสนอแตงตั้ง และเลิกจางบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี และพิจารณาเสนอ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอคณะกรรมการบริษัท รวมท้ังเขาประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา

รวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

(5) สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวธิกีารและมาตรฐานที่ยอมรับโดยท่ัวไป 

(6) พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที ่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวน เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลกัทรัพย ท้ังนี้ เพ่ือใหมั่นใจได

วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

(7) รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

(8) รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอนหรือเลิกจาง รวมทั ้งประเมินผลงานของเจาหนาที ่ของหนวยงาน

ตรวจสอบภายใน 

(9) ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ

บริษัทฯ ที่เก่ียวของมาใหความเห็น เขารวมประชุม หรือสงเอกสารที่เห็นวาเก่ียวของหรือจำเปน 

(10) ใหมีอำนาจวาจางท่ีปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาใหความเห็นหรือใหคำปรึกษาในกรณีจำเปน 

(11) จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลงนาม

โดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบไปดวยขอมูลอยางนอยดังตอไปนี้ 

ก. ความเห็นเก่ียวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถือของรายงานทางการเงนิของบริษัทฯ 

ข. ความเห็นเก่ียวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเก่ียวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย

หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญช ี

จ. ความเห็นเก่ียวกับรายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter) 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผู ถือหุนหรือผูลงทุนทั ่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที ่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

(12) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ 

(13) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
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ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(1) พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบรหิารความเสี่ยงใหแกคณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณาอนุมัติ 

(2) พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

รับทราบ 

(3) กำกับดูแลกิจการการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่อง เพ่ือใหกลุมบริษัท

ฯ มีระบบบริหารความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพทั่วท้ังองคกรและมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง 

(4) สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพ่ือติดตามความเสี่ยงท่ีมีสาระสำคัญ และดำเนินการเพ่ือใหมั่นใจวาองคกรมีการ

จัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม 

(5) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน

เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเสี่ยง รวมทั้งการนำระบบการบรหิาร

ความเสี่ยงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร 

(6) รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงท่ีสำคัญอยางสม่ำเสมอ 

(7) พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

(8) ปฏิบัติการอ่ืนใดเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

 ทั้งน้ี ผูบริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหนวยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เก่ียวของกับ

การบริหารความเสี่ยง และ/หรือผูตรวจสอบภายใน และ/หรือผูสอบบัญชี จะตองรายงานหรือนำเสนอขอมูลและเอกสารที่

เกี่ยวของตอ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ใหบรรลุตาม

หนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรับผดิชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

(1)     พิจารณาและทบทวนคุณสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอยใหสอดคลองกับธุรกิจ

และกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยกรรมการจะตองมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ 

และความสามารถเฉพาะดาน ที่จะเปนประโยชนกับบริษัทฯ เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือ

หุนพิจารณา 

(2)     กำหนดกระบวนการสรรหากรรมการบริษัทและบริษัทยอย เพื่อแทนกรรมการบริษัทและบริษัทยอยที่ครบวาระหรอืกรณี

อ่ืนๆ ที่คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอยวางลง   

(3)     ทบทวนความเปนอิสระของกรรมการบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้ง การมีผลประโยชนขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏบิัติ

หนาที่ของกรรมการ 

(4)     พิจารณาแผนสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทและบริษัทยอย  เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท

พิจารณา 

(5)     เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย และคณะกรรมการชุดยอยท่ี

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง 

(6)     เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งรวมทั้งเงินเดือน/ 

โบนัสประจำป โดยใชผลการดำเนนิงานและผลการปฏิบัติงานเปนเกณฑ 

(7)     ประเมินผลการปฏิบัตงิานของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทและบริษัทยอย เพ่ือกำหนดคาตอบแทนกอนนำเสนอขอ

อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป 
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(8)     พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหารของ

บริษัทและบริษัทยอยอยางสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนๆ ที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกัน เพื่อสรางแรงจูงใจใน

การบริหารงาน 

(9)     กำหนดเกณฑในการประเมินผลประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอย และนำเสนอคณะกรรมการบรษิัท

เห็นชอบ 

(10)    รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง หลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน 

(11)   ประเมินผลการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และรายงานผลการประเมินให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ 

(12)     ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร  

(1) บริหารจัดการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

(2) ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้ง

การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน 

(3) ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ 

(4) ตัดสินในเรื่องท่ีสำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจตามวัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุมการ

บริหารงานในสายงานตางๆ 

(5) เปนผูมีอำนาจในการบังคับบัญชา ติดตอ สั่งการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำสั่ง หนังสือแจงใดๆ 

ตามที่กำหนดไวในตารางอำนาจอนุมัต ิ

(6) มีอำนาจจาง แตงตั้ง โยกยายบุคคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ และคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

และใหมีอำนาจปลดออก ใหออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับตางๆ ตามที่กำหนดไวในตารางอำนาจอนุมัต ิ

(7) ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพ่ือใหมีผลประกอบการที่ดีตามเปาหมาย รวมถึงหาโอกาส

ปรับปรุงและพัฒนาใหมีผลประกอบการที่ดีขึ้น 

(8) มีอำนาจในการกำหนดเงื่อนไขทางการคาเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ  

(9) พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือรวมลงทุนเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริหารและ/

หรือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

(10) ดำเนินการใดๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งน้ี ประธานเจาหนาที่บริหารจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย โดยใหถือปฏิบัติกับผูบริหารสูงสุดของบริษัทยอยในกลุมบริษัททุกบริษัท 

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเรื่องตางๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนาที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ขอบังคับบรษิัทฯ 

อำนาจอนุมัติของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุ น รวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน            

พันธกิจ กลยุทธในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการ
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ดำเนินงานธุรกิจประจำป การกำหนดเปาหมายที่ตองการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให

เปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว รายการระหวางกันที่สำคัญ การเขาควบรวมกิจการ และการเขารวมทุน 

 

 

 

 

 

 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบตอผลกระทบจากการดำเนินงานทางธุรกิจทุกดาน (CSR In Process) จึง

จัดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพ่ือแสดงความรับผิดชอบตอสังคม รวมท้ังมีการรายงานเก่ียวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอ

สังคมอยางสม่ำเสมอ ทีเ่วบ็ไซตของบริษัท http://www.comancheinternational.com/investor/th/home 

การกำกับดแูลกิจการที่ดี  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเปนธรรมตามกรอบกติกาการแขงขัน ภายใตกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงจัดใหมีระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความ

เช่ือมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของทุกฝาย เพ่ือนำไปสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยนืของธุรกิจ 

       โดยเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผานมา บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไดเขารับรางวลั 

ประเภทบริการยอดเยี ่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขา ดิจิตอลคอนเทนท และซอฟตแวร โดยมีคุณสมบูรณ         

ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะผูบริหารเขารับรางวัลจากทานนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา ณ ตึก

สันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  สำหรับรางวัล "Prime Minister's Export Award 2017"  เปนรางวัลสูงสุดของรัฐบาลที่มอบ

ใหแกผู ประกอบธุรกิจดีเดน เพื ่อแสดงถึงภาพลักษณของคุณภาพและมาตรฐานของสินคาไทยในตลาดโลก ซึ ่งสรางความ

COMANCHE ควารางวัล "Prime Minister's Export Award 2017" 
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ภาคภูมิใจใหกับคณะผูบริหารและพนักงานบริษัทฯ เปนอยางมาก ถือเปนขวัญและกำลังใจในการขับเคลื่อนดำเนินธุรกิจไปสู

เปาหมายที่จะ “มุงมั่นเปนผูนำดานการพัฒนาและบริการเทคโนโลยีดานการทองเที่ยวและโรงแรมตอไป" 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัตติอแรงงานอยางเปนธรรม 

 แมปจจุบันเปนยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล แตสุดทายแลวปจจัยหนึ่งที ่จะสงผลตอความสำเร็จของธุรกิจไดนั้นก็คือ 

ทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและเพิ่มผลผลิตได ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานใหพนักงาน

มีคุณภาพชีวิตที่ดี และสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูนทักษะการ

ทำงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 กิจกรรม Management Seminar 2018 
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โดยเมื่อวันท่ี 15 – 18  กันยายน 2561 กลุมบริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) นำทีมโดยคุณสมบรูณ 

ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะผูบริหาร รวมกิจกรรม Management Seminar 2018 ที่จัดข้ึนเพ่ือสรางการเรียนรู

และความเขาใจในบทบาทการเปนผูบริหารมืออาชีพและสามารถสงตอความเปนมืออาชีพสูทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพผาน

กิจกรรม The Leader Workshop  นอกจากนี้ยังมีการอบรมหลักสูตร Service Excellence ที่ชวยยกระดับ Mindset สราง

ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของงานบริการ เพ่ือสรางความประทับใจ  สรางพลังแหงการบอกตอ สรางความผูกพันตอสินคาและ

บริการไดอยางยั่งยืน โดยมุงใหความสำคัญตอการใหบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคาเปนสำคัญ ทั้งนี้ บรรยากาศเตม็อิ่มไป

ดวยสาระความรู รอยยิ้ม และความสนุกสนานของผูเขารวม                                                                                            

และในวันที่ 5 – 8 กันยายน 2561 กลุมบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ไดรวมแสดงผลงานโชว

ศักยภาพการเปนผู พัฒนาเพื ่อจำหนาย ติดตั ้ง และใหบริการซอฟตแวรหรือโปรแกรมสำเร็จรูปในงานฟูดแอนดโฮเทล                       

ไทยแลนด  2018  (Food and Hotel Thailand 2018) ณ. ศูนยแสดงสินคานานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร สำหรับ

งานฟูดแอนดโฮเทล ไทยแลนด  2018  (Food and Hotel Thailand 2018)  เปนงานแสดงสินคาอุตสาหกรรมอาหารและ

บริการ พรีเมียมระดับนานาชาติที ่ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐและเอกชนใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว อาหาร โรงแรม ทั้งไทยและตางประเทศกวา 25 องคกร อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคม

โรงแรมไทย สมาคมรานอาหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ ทำใหการจัดงานมีความยิ่งใหญกวาทุกครั้งท่ีผานมา ซึ่งนอกจากจะ

มีการจัดแสดงสินคาชั้นนำพรีเมียมระดับโลกแลว ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีลาสุดจากผูผลิตและบริษัทชั้นนำของโลก 

พรอมกิจกรรมการประชุม สัมมนา การแขงขันที่นาสนใจมากมาย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจดวยความเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยมีการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

ตลอดจนปฏิบัติตอกันอยางเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาการศึกษาและบุคลากร 

บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจใหเติบโตไปพรอม ๆ กับการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรมเพ่ือ

ใชในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยบริษัทฯ 

ไดรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและใหความรูในเรื่องการใชโปรแกรมสำเร็จรูปของ Comanche แกนักศึกษา ทั้งใน

ดานการจัดอบรมและการเรียนรูจากประสบการณจริง เพ่ือสรางโอกาสในความเจริญกาวหนาแกนักศึกษาที่สนใจในสายงานดาน

การทองเที่ยวและโรงแรม 

Food and Hotel Thailand 2018 
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 อยางไรก็ตาม ถึงแมวาที่ผานมาการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไมไดสรางผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม แตบริษัทฯ 

ก็ยังมุงมั่นสรางสรรคกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมเพื่อประโยชนตอสังคมและอื่น ๆ (CSR After Process) อยางสม่ำเสมอ 

ดังนี ้

การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม 

 บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา จึงมีแนวปฏิบัติที่สงเสริมให

พนักงาน บุคลากรทุกคนใชทรัพยากรอยางประหยัดเทาที่มีความจำเปน เพื่อใหเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด ตลอดจน

สงเสริมใหลดปริมาณการใชทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดลอม เชน การนำทรัพยากรที่สามารถนำมาใชไดกลับมาใชใหม ปด

ไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใชงาน ติดสติกเกอรบอกตำแหนงไวที่สวิตชเปดปดหลอดไฟเพื่อเปดใชงานไดอยางถูกตอง ใช

อุปกรณและหลอดไฟชนิดประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม

ตองการใชงาน เปนตน 

การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

บริษัทฯ มุงมั่นท่ีจะดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยกำหนด

นโยบายตอตานการคอรรัปชันทุกรูปแบบดวยตระหนักดีถึงภัยรายแรงของการคอรรัปชันที่ทำลายการแขงขันอยางเสรีและเปน

ธรรม ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติั

เปนลายลักษณอักษรไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว มี

รายละเอียด ดังนี ้

บทท่ัวไป 

 บริษัทฯ ไดสื่อสารไปยังบุคลากร ทั้งระดับผูบริหารและพนักงาน โดยกำหนดใหพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชันและจรรยาบรรณธรุกิจ โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเรือ่งคอรรัปชัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

 ผูบริหาร และเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการคอรรัปชันที่เกี่ยวของ

กับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเท็จจริงตาง 

ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตดิตาม

การปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผานชองทางตาง ๆ ที่กำหนดไว 

นกัศึกษามหาวิทยาลัยอบุลราชธาน ี
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 บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่ที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องการคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  โดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการคอรรัปชัน ตามที่กำหนดไวในนโยบายการแจง

การกระทำผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัทฯ  

 ผูที่กระทำการคอรรัปชัน เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่

บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร ใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคลท่ีตองปฏิบัติหนาท่ีที่เกี่ยวของกับ

บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเรื่องที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน 

แนวปฏิบัต ิ

1. การชวยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอยางเปนกลาง ไมฝกใฝทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมือง

พรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะไมสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกทาง

การเมืองใด ๆ ไปเพ่ือเปนการชวยเหลือทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเอ้ือประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ 

2. การบริจาคเพ่ือการกุศล 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการ

ควบคุมไวดังตอไปนี ้

 การบริจาคนั ้นตองพิสูจนไดวามีกิจกรรมตามโครงการเพ่ือการกุศลดังกลาวจริง และมีการดำเนินการเพ่ือ

สนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสำเร็จ และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริงหรือเพ่ือ

เปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

 การบริจาคนั้นตองพิสูจนไดวาเปนไปเพื่อการกุศลดังกลาวไมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับ

บุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวน การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป เชน การติดตราสัญลักษณ 

(Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพ่ือการประชาสัมพันธ เปนตน 

3.  เงนิสนับสนุน 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว

ดังตอไปนี้ 

 เงินสนับสนุนนั ้นตองพิสูจนไดวาผู ขอเงินสนับสนุนไดทำกิจกรรมตามโครงการดังกลาวจริง และเปนการ

ดำเนินการเพื่อสนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสำเร็จ และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยาง

แทจริง หรือเพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

 เงนิสนับสนุนน้ันตองพิสูจนไดวาการใหเงินสนับสนุนหรือประโยชนอ่ืนใดที่สามารถคำนวณเปนตัวเงินได ไมมีสวน

เก่ียวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวน การประกาศเกียรติคุณตามธรรม

เนียมธุรกิจทั่วไป 

 ในการเปนผูใหเงินสนับสนุน จะตองจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผูรับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงคของการ

สนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอใหผูมีอำนาจบริษัทอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจ

อนุมัติของบริษัทฯ 
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4. ของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่น 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนสิ่งที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอยาง

ตอเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ คาบริการตอนรับ (Hospitality) และ/หรือในรูป

คาใชจายอื่น (Others) แก/จากบุคคลใด ๆ ได หากเขาเงื่อนไขทุกขอ ดังตอไปนี้ 

 ไมเปนการกระทำโดยตั้งใจ เพื่อครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบุคคลใด ๆ เพื่อใหไดมาซึ่งความไดเปรียบใด ๆ 

ผานการกระทำไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือ

ผลประโยชน 

 เปนไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

 เปนการใหในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของพนักงาน 

 ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล) เหมาะสมกับ

สถานการณ เชน การใหของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต ตรุษจีน หรือปใหม ซึ่งถือเปนธรรม

เนียมปกติ 

 ประเภทและมูลคามีความเหมาะสม และมอบใหถูกตองตามกาลเทศะ เชน ในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางจัดใหมีการ

ประกวดราคา พนักงานจะตองไมรับของขวัญ หรือคาบริการตอนรับจากบริษัทที่เขารวมการประกวดราคานั้น ๆ 

 พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลคาไดไมเกิน 3,000 บาท ในกรณีท่ีไมสามารถปฏิเสธและจะตองรับของขวัญ

ซึ่งมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยรายงานการรับของขวัญ และนำสงของขวัญ

ดังกลาวแกเลขานุการประธานเจาหนาที่บริหาร เพ่ือนำไปเปนของรางวัลใหแกพนักงาน หรือบริจาคเพ่ือการกุศล

ตามความเหมาะสม 

 เปนการใหอยางเปดเผย ไมปกปด 

ระบบการควบคมุและการตรวจสอบภายใน 

 บริษัทฯ ตระหนักเสมอวาการควบคุมภายในเปนกระบวนการที่สำคัญที ่จะทำใหระบบการทำงานของบริษัทฯ มี

ความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถลดหรือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงไดมีการพัฒนาระบบ

การควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียมีความเชื่อมั่นตอการ

ควบคุมภายในบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบซึ่งเปน

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทำหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองและเชื่อถือได รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการท่ี

อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

รวมทั้งใหมีความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหสำนักตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเปนอิสระจากฝาย

บริหาร ทำหนาที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจไดวา
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หนวยงานเหลานั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในท่ีไดกำหนด โดยมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ

ระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในที่ดีของบริษัทฯ ประกอบดวย 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดนโบายการกำกับดูแลกิจการและ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร มีการสื่อสารใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

รวมทั ้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน และมีการจัดโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ และมีการปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสมกับการดำเนินงานอยูเสมอ โดยมีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานใหสอดคลองกับกลยุทธการดำเนินงาน และการ

กำกับดูแลกิจการ เพื่อใหฝายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดำเนินงานไดอยางชัดเจน โดยมีหนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหนาที่ตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ให

ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง จัดใหมีการพัฒนาฝกอบรมความรู ทักษะ และความสามารถให

เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งไดมีการกำหนดแผน และกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตำแหนงท่ีสำคัญ (Succession 

Plan) เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ใหความสำคัญ และจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั ้งองคกร โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหนาที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึง

กำกับดูแลใหมีระบบ และการบริหารจัดการความเสี่ยงท่ีมีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองคกร และมีการสื่อสารใหพนักงานทุกคน

รับทราบ โดยใหทุกหนวยงานประเมินปจจัยความเสี่ยงดานตาง ๆ โดยคำนึงถึงโอกาสเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปจจัย

ภายใน และภายนอก รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริตและคอรรัปชัน พรอมทั้งกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให

เหลืออยูในระดับที่ยอมรับไดอยางชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสำคัญกับการเตรียมพรอมตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลง

ไปอยางรวดเร็ว โดยมีการจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCM) และแผนสำรอง

ฉุกเฉินสำหรับระบบขอมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพ่ือเตรียมความพรอมกับความเสี่ยง และภาวะวิกฤตที่

อาจจะเกิดขึ้น และทำใหมั่นใจวาการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ จะมีความตอเนื่อง ไมหยุดชะงัก และในทุกปมีการรายงานการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี ้ผู

ตรวจสอบภายในไดติดตามตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามมาตรการการลดความเสี่ยง เพื่อใหมั่นใจวาความเสี่ยงของบริษัทฯ อยูใน

ระดับท่ียอมรับ และจัดการได 

3. กิจกรรมการควบคมุ (Control Activities)  

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการวางแผน 

และควบคุม มีคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานรวมทั้งนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหพนักงานไดปฏิบัติ ซึ่ง
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พนักงานทุกคนจะรับทราบขอพึงปฏิบัติฯ ตั้งแตปฐมนิเทศพนักงานใหม บริษัทฯ ไดมีการเเบงแยกหนาที่ และกำหนดความ

รับผิดชอบของงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจน และสามารถสอบยันความถูกตองระหวางกันไดเพ่ือลดความเสี่ยงในการทุจริต หรือ

การกระทำที่ไมเหมาะสม โดยมีการกำหนดอำนาจดำเนินการ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทตาง ๆ ของผูบริหารไวเปน

ลายลักษณอักษรใน “ตารางอำนาจอนุมัติ” รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึง

ขอมูลในแตละระดับ การกำหนดรหัสผาน และการจัดเก็บขอมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได รวมถึงไดประกาศ

นโยบายดานความปลอดภัยขอมูล และระบบสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย

ดานสารสนเทศ และใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ

รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนไปดวยความโปรงใส และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และให

สำนักตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมอยางสม่ำเสมอ โดยกำหนดใหแผนการ

ตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

บริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบสารสนเทศ และการสื่อสารโดยมีชองทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก เพื่อใหการ

ตัดสินใจของผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย กรรมการ และฝายบริหารของบริษัทฯ อยูบนพื้นฐานขอมูลที่มีถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือ

ได และทันตอสถานการณ โดยขอมูลที่สำคัญ และขอมูลทั่วไปจะเปดเผยในรายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูลประจำป 

(56-1) ผานเว็บไซต http://www.comancheinternational.com/investor/th/home ตลอดจนเปดเผยขอมูลผานตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงมีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ และขอมูลขาวสารที่

สำคัญ ๆ อยางชัดเจนผานชองทางตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีชองทางการรับเรื่องรองเรียนโดยสามารถแจงขอมูลเกี่ยวกับการ

กระทำผิด และการทุจริตไดอยางปลอดภัย และกำหนดแนวทางการบริหารจัดการเรื่องรองเรียนอยางชัดเจนภายในเวลาที่

เหมาะสม โดยแจงไวผานหนาเว็บไซตของบริษัทฯ หรือแจงมายังคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผานชองทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ 

ไดแจงไวในรายงานประจำป เรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือ

เชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมกอนลวงหนาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพ่ือใหกรรมการ

บริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาขอมูลกอนเขาประชุม และในการประชุมแตละครั้งไดมีการจัดทำรายงานการประชุมบันทึก

ขอซักถามของกรรมการ ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ตลอดจนบริษัทฯ มีการจัดเก็บขอมูล และ

สารสนเทศที่สามารถนำไปใชประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ และจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู โดยเฉพาะเอกสารทางบัญชีที่มี

ความสำคัญตอการจัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเรื่องการควบคุมระบบสารสนเทศในดาน

การเขาถึงขอมูล และการนำขอมูลไปใชในทางที่ไมควร โดยไดดำเนินตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิดเกี่ยวกับ

คอมพิวเตอร 

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring) 

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงาน ที่ตั้งไววาเปนไปตามแผนงานหรือไม 

พรอมทั้งวิเคราะหหาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน โดยใหสำนักตรวจสอบซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ทำ
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การสอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยเนนการตรวจสอบใหครอบคลุมกระบวนการ

ปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นตาง ๆ ที่ตรวจพบ พรอมทั้งติดตามผลการดำเนินการแกไขจากหนวยงานที่ไดรับการ

ตรวจสอบอยางตอเนื่อง และมีนโยบายการรายงานตอคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณทุจริตรายแรง การฝาฝน

กฎหมาย หรือการกระทำผิดปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทใหไดรับ

ทราบทุกไตรมาส นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมรวมกับผูสอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผล

ของระบบการควบคุมภายใน 

 ในรอบป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวาไมพบประเด็นขอบกพรองที ่เปน

สาระสำคัญ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และทุกหนวยงานมีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนและระเบียบที่กำหนดไว ไมพบขอบกพรองที่เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในที่เปนสาระสำคัญ 
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ประวัติการอบรม 

- หลักสูตร Fundamentals for New Auditor รุนที่ 2/2561 สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (IIAT) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2556 – 2560  ผูชวยผูตรวจสอบบัญชีอาวโุส บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด 

 

หนาที่ความรับผดิชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายใน 
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1. จัดโครงสรางแบงงานความรับผิดชอบและบริหารงานทั่วไปภายในสำนักตรวจสอบ 

2. จัดทำคูมือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และสอบทานผูตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่ไดวางไว 

3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำป ที่ไดผานการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. จัดทำงบประมาณประจำปและตัวชี้วดัความสำเร็จของงานตรวจสอบ 

5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแตละงานตรวจสอบทั้งดานปฏิบัติงาน ดานสารสนเทศ เพื่อใหมี

การใชทรัพยากรอยางคุมคา และผลลัพธการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

6. ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บขอมูลและความมีตัวตนของทรัพยสินของบริษัทฯ 

7. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บขอมูลดานบัญชีการเงิน 

8. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ และ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

9. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ 

10. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

11. คัดเลือก และพัฒนาผู ตรวจสอบภายในทุกระดับใหมีความรูความสามารถ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบ 

12. ใหคำปรึกษา แนะนำ เก่ียวกับระบบการควบคุมภายในและความเสี่ยงกับหนวยงานตาง ๆ 

13. ปฏิบัติงานพิเศษตามท่ีไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ประสานงานกับผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา 

 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

เรียน ทานผูถือหุน  

 

 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ใน

การประชุมครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ 3 คน ซึ่งเปน

ผูทรงคณุวฒิุและมีประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การบริหาร บัญชี และการเงิน  

 ณ ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

1. นางดลฤดี  พรพิพัฒน  ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายสุพจน แกวมณ ี   กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเฉลิมพล ตูจินดา   กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ฯ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งสอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด
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หลักทรัพยฯ”) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) โดยมีนโยบายเนนการปฏิบัติตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี และเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการใหความสำคัญกับความ

พอเพียง ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทยอย 

ในป 2561 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั้งสิ้น 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่และความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดดังน้ี  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และไมใชรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2561 รวมถึงรายการระหวางกัน 

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเชิญฝายจัดการที่เก่ียวของและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระการพิจารณา

งบการเงิน เพ่ือชี้แจงและตอบขอซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกตอง ความครบถวน การปรับปรุงรายการ

บัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน ความเพียงพอของขอมูลที่เปดเผยไวในงบการเงิน  และขอสังเกตของผูสอบบัญชี ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินไดแสดงรายการโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชี 

เพื่อหารือกับผูสอบบัญชีในเรื่องตางๆ ที่เกี ่ยวของกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ไดแก ขอบเขต แนวทาง และ

แผนการสอบบัญชีประจำปของผูสอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การรองเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่น ๆ ที่ผูสอบ

บัญชีมิไดหยิบยกหรืออธิบายไวในที่อื ่น ซึ่งเห็นวาผูสอบบัญชีไดรับความรวมมือที่ดีจากฝายจัดการ มีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู ประสบการณ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม

ตอการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญช ี

 

 

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝายจัดการไดใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มีการ

ประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อปองกัน

หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพ่ือ

ติดตามการเปลี ่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ และกำหนดมาตรการเพิ ่มเติมสำหรับตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงอยางมี

ประสิทธภิาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง เพ่ือกำกับดูแลการบริหารความเสีย่ง

ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง จากการรายงานผลการ

ดำเนินงานของบริษัท ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี ซึ่งทำใหเชื่อไดวา บริษัทฯ มีการบริหารความ

เสี่ยงท่ีสนับสนุนใหความเสี่ยงอยูในระดับที่ยอมรับได 

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในที่ฝาย

จัดการจัดทำขึ้นตามแนวทางของ ก.ล.ต. และผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี ซึ่งไมพบประเด็นหรือ

ขอบกพรองที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝายจัดการไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ
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คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ใหความสำคัญตอการควบคุม

ภายใน สามารถสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและมีประสิทธผิล 

4. การกำกับดงูานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ แตงตั้งใหนายธานินทร เอื้ออารยะมนตรี เปนหัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดพิจารณาใหความเห็นชอบตอแผนการตรวจสอบที่จัดทำตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงท่ี

สำคัญของบริษัทฯ แผนกลยุทธที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธของบริษัทฯ และการ

สรางความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนไดเสีย และดัชนีวัดผลท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของ 

ผูตรวจสอบภายใน จากการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว พบวา ผูตรวจสอบภายในได

ปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและดัชนีวัดผลที่กำหนดไว มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของมาประยุกตใช ยึดมั่นในจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระตามโครงสรางที่

กำหนดไว รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับฝายจัดการและผูสอบบัญชี และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

ตรวจสอบเปนอยางดี ซึ่งแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มีการตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระมีแนวปฏิบัติที่เปนสากล และมี

ประสิทธผิล 

5. การปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที ่มีผลกระทบตอการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปไดวา บริษัทฯ ไดจัดวางระบบควบคุมเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหมอยูเสมอ การกำหนดผูรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายและการติดตามให

มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผูตรวจสอบภายในไมพบการไมปฏิบัติตามกฎหมายที ่สงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไมไดรับการรายงานจากผูสอบบัญชี การรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปดเผยขอมูล

โดยฝายจัดการท่ีบงชี้วาบริษัทฯ ไมปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายอันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ซึ่งทำ

ใหเชื่อไดวาบริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางมีประสิทธิผล และไมมีการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับ

กฎหมายที่จะสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวของกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย  

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่เก่ียวของกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยง

ทางผลประโยชน โดยผลการสอบทานสรุปไดวา ไมพบการทำรายการท่ีเบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผานกระบวนการอนุมัติตาม

ประกาศของ ก.ล.ต. เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการท่ีเก่ียวของกัน 

7. การพจิารณาเสนอแตงตั้งผูสอบบญัชีและการกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2562 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมทั้งกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจำป 

2562 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาของผูสอบบัญชีตามเกณฑการประเมินบริษัท ดานคุณสมบัติของผูสอบบัญชี 

ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงานใหเปนไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยฯ ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาเเละเล็งเห็นวา บริษัทฯ ตองหมุนเวียนผูสอบบัญชใีหม เพ่ือประโยชนสูงสุดแกบริษัท
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ฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเสนอแตงตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสวาง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษเสถียร

ศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 

หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838  หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน 

มณีกนกสกุล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658  จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ 

จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2562 

8. การทบทวนขอกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัตขิอง ฝ  า ย

ตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหนาที่

และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ

ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ มีความอิสระและโปรงใส เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบเชื่อวางบ

การเงินของบริษัทฯ นั้นไดเปดเผยถูกตองตามที่ควรและสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงินไดดำเนินการภายใตการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ และเปนไปตาม

กฎหมายและขอกำหนดของทางการที่เกี่ยวของ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกำหนด ดูแลแนวปฏิบัติของฝาย

ตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนแนวทางการ

ปฏิบัติงานและใหตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผูตรวจสอบภายในสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยาง

อิสระพรอมใหคำแนะนำปรึกษา และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนินงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเหน็วาในป 2561 รายงานทางการเงินของ บริษัท โคแมนชี ่อินเตอรเนช่ัน

แนล จำกัด (มหาชน) มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองตามควร เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน รวมถึง

ไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการดำเนินธุรกิจปจจุบัน ซึ่งทำใหเช่ือมั่นวา บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่น

แนล จำกัด (มหาชน) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที ่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบระหวางป 2561 ไดรับความรวมมือดวยดีจากคณะกรรมการบริษัทฯ ผูบริหาร ผูสอบบัญชีและทุกฝายที่

เก่ียวของ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

 

 

 

 

                                                                                                                      

                                  (นางดลฤดี  พรพิพัฒน) 

                     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหวางกัน 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 

 นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ - กรรมการบริษัท และกรรมการผูมอีำนาจลงนามของบริษัทฯ และบรษิัทยอย  

- ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัทฯ  

- ผูถือหุนรวมกับคูสมรสจำนวนรอยละ 33.03 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแลว 

 

  ในป 2561 และ 2560 ไมมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษทัยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงดังกลาว 

มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหวางกัน 

 กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวของ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต ซึ่งเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่
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วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเปน

กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ และมีเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล สามารถ

ตรวจสอบได และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ฝายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการไดตามปกติภายใตหลักการที่ทาง

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพ่ือรายงานใหกับทางคณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส 

 มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน สำหรับในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่ไมเปนรายการ

ทางการคาปกติ บริษัทฯ จะจัดใหมีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเปนและความเหมาะสมของรายการ

นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะพิจารณาใหผู

ประเมินราคาอิสระ ผูเช่ียวชาญอิสระเฉพาะดาน หรือผูตรวจสอบบัญชี เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสนิใจและใหความเห็นตอคณะกรรมการบรษัิท 

หรือผูถือหุนตามแตกรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑและกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหวางกันดังกลาว ตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่

อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทำรายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหวางกัน 
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ส่วนที่ 3 
ฐานะการเงินและผลการด าเนินงาน   

ข้อมูลทางการเงินที่ส าคัญ 
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การวิเคราะห์และค าอธิบายฝ่ายจัดการ 

ภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

 บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ประกอบธุรกิจหลักเป็นผู้พัฒนาเพื่อจ าหน่าย

ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับบริหารจัดการโรงแรมและเซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์ และให้บริการติดตั้งโปรแกรม

ดังกล่าวในสถานท่ีประกอบการของลูกค้า จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และให้บริการหลังการขายโดยการให้ค าปรึกษา 

การบริการซ่อมบ ารุงต่าง ๆ และการบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2560 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ากัด (“SYN”) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วน

การถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว โดย SYN เป็นผู้ด าเนินธุรกิจพัฒนาเพื่อจ าหน่าย ติดตั้ง และ

ให้บริการโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับบริหารจัดการร้านอาหาร สปา และบริการ เป็นต้น ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ SYN 

โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม pRoMiSe กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ SYN ให้บริการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในสถาน

ประกอบการของลูกค้า จัดหลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และให้บริการหลังการขายโดยให้ค าปรึกษา และการบริการอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้อง 

 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนในบริษัท วินสตาร์เทค จ ากัด (“WST”) ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนการถือ

หุ้นร้อยละ 87.5 ของทุนจดทะเบียนและเรียกช าระแล้ว  โดย WST เป็นผู้ด าเนินธุรกิจพัฒนาเพื่อจ าหน่าย ติดตั้ง และให้บริการ

โปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับบริหารจัดการสนามกอล์ฟ ซึ่งเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของ WST โดยจดทะเบียนลิขสิทธิ์โปรแกรม 

WinGolf กับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ทั้งนี้ WST ให้บริการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวในสถานประกอบการของลูกค้า จัด

หลักสูตรฝึกอบรมผู้ใช้โปรแกรม และให้บริการหลังการขายโดยให้ค าปรึกษา และการบริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 งบการเงินรวมของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 ได้รวมผลการด าเนินงานของบริษัท

ย่อย ดังต่อไปนี ้

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
จัดต้ังขึ้นใน

ประเทศ 

ถือหุ้นในอัตราร้อยละ  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ 
2561 2560 

บริษัท ซินเนเจอร์ 
เทคโนโลยี จ ากัด (“SYN”) 

ให้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

ไทย 51.00 51.00 ซือ้หุ้นเมื่อวนัท่ี 

20 มิถุนายน 2560  
บริษัท วินสตารเ์ทค จ ากัด 
(“WST”) 

ให้บริการโปรแกรม
คอมพิวเตอร ์

ไทย 87.50 - ซื้อหุ้นเมื่อวันที่  
1 มิถุนายน 2561 

 

 ในปี 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงรายได้รวมจากการขายและให้บริการจ านวน 173.58 ล้านบาท และ 

120.84 ล้านบาท ตามล าดับ 
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 ปี 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นจ านวน 52.74 ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตรา

เพิ่มขึ้นร้อยละ 43.64 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้จากบริษัทฯ จ านวน 20.82 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ สามารถปิดการ

ขายกับโรงแรมใหม่ได้เป็นจ านวนมาก และจากโรงแรมเดิมในส่วนของสัญญาบริการซ่อมบ ารุงรักษารายปี ซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้น

ตามจ านวนโรงแรมที่ใช้โปรแกรมของบริษัทฯ ที่เพิ่มขึ้น และจาก SYN จ านวน 28.06 ล้านบาท เนื่องจากในปีนี้ บริษัทฯ รวม

รายได้จาก SYN เข้ามาทั้งป ีแต่ในปี 2560 รวมรายได้จาก SYN เข้ามาเพียง 6 เดือน 11 วัน โดยรายได้ส่วนใหญ่ของ SYN ใน

ปี 2561 เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการขายและให้บริการโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับร้านอาหาร และดูแลรักษาซ่อมบ ารุงที่

เกี่ยวข้อง และเพิ่มขึ้นจากรายได้ของ WST จ านวน 3.86 ล้านบาท ที่รวมรายได้เข้ามาในปีนี้เป็นปีแรก จ านวน 7 เดือน โดย

รายได้ส่วนใหญ่ของ WST เป็นรายได้จากการขายและให้บริการโปรแกรมส าเร็จรูปส าหรับสนามกอล์ฟ และดูแลรักษาซ่อม

บ ารุงท่ีเกี่ยวข้อง 

 ในปี 2561 และ 2560 งบการเงินรวม มีก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่จ านวน 32.79 ล้านบาท และ 

30.15 ล้านบาท ตามล าดับ และมีอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 18.89 และร้อยละ 24.95 ตามล าดับ โดยอัตราก าไรสุทธิที่

ลดลงมีสาเหตุมาจากผลขาดทุนส าหรบัปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิกสทุธิจากภาษีของ MSL จ านวน 15.08 ล้านบาท อย่างไรก็

ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อยยังสามารถท าก าไรสุทธิที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่รวมส าหรับปี 2561 เพิ่มขึ้นจากปี 2560 

จ านวน 2.64 ล้านบาทหรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.76 ดังเหตุผลที่กล่าวไปในย่อหน้าก่อน 

อนึ่ง หากบริษัทฯ ไม่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อ WST จ านวน 1.02 ล้านบาท การขาย MSL จ านวน 2.70 

ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจ านวน 4.69 ล้านบาท  งบการเงินรวมจะมีก าไรสุทธิรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 

41.20 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 23.74 

เมื่อพิจารณาฐานะทางการเงินในงบการเงินรวมของบริษัทฯ พบว่าบริษัทฯ มสีินทรัพย์รวม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

และ 2560 จ านวน 518.07 ล้านบาท และ 497.47 ล้านบาท ตามล าดับ โดยสิ้นปี 2561 มีสินทรัพย์รวมเพิ่มขึ้นจ านวน 20.60 

ล้านบาท มีสาเหตหุลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดและเงินลงทุนช่ัวคราว 123.51 ล้านบาท  

เงินให้กู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น 15.19 ล้านบาท และสินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืนเพิ่มขึ้นจ านวน 1.95 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการ

จ าหน่าย MSL การเพิ่มขึ้นของเงนิมัดจ าค่าท่องเที่ยวประจ าปีบริษทัฯ และการเปลีย่นมาจ่ายโบนสัพนักงานในปี อย่างไรก็ตาม 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่นลดลง 30.74 ล้านบาท สินทรพัย์ไม่มตีัวตนอื่นลดลง 31.16 ล้านบาท ค่าความนิยมลดลง 

51.31 ล้านบาท และสินทรัพย์ไมห่มุนเวียนอื่นลดลง 4.96 ล้านบาท ซึ่งส่วนมากเกิดขึ้นจากการจ าหน่าย MSL เช่นเดียวกันกับ

การเพิ่มขึ้นของสินทรัพย์ในข้างต้นและจากการเข้าลงทุนใน WST 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมจ านวน 47.77 ล้านบาท และ 54.15 ล้านบาท ตามล าดบั 

โดยสิ้นปี 2561 มีหนี้สินรวมลดลงจ านวน 6.38 ล้านบาท หรือร้อยละ 11.78 มีสาเหตุหลักมาจากการลดลงของเจ้าหนี้การค้า

และเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่นจ านวน 12.13 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ พึ่งจ าหน่าย MSL ออกไปในปี 2561 อย่างไรก็ตามภาษีเงนิ

ได้ค้างจ่าย มีจ านวนเพิ่มขึ้น 3.34 ล้านบาท สาเหตุมาจากการที่บัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใบเดิมของบริษัทฯ นั้นครบ

ก าหนด ในเดือนกันยายน 2560 อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับอนุมัติบัตร BOI ใหม่และได้เริ่มใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีแล้วในเดือน 

มิถุนายน 2561 และประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น 4.37 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการเข้าลงทุนใน 

WST ในปี 2561 จึงได้รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของ WST เข้ามาในปีน้ี และเป็นของบริษัทฯ และ SYN ที่

เพิ่มขึ้นจากการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมจ านวน 470.30 ล้านบาท และ 443.33 ล้านบาท 

ตามล าดับ โดยสิ้นปี 2561 มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมเพิ่มขึ้นจ านวน 26.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.08 มีสาเหตุหลักมาจาก 

บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 8.44 ล้านบาท ในระหว่างปี 2561 มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 2561 จ านวน 30.31 

ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 5.10 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากก าไร

สุทธิประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ จ านวน 1.67 ล้านบาท 

การวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน 

1. รายได้จากการขายและให้บริการ 

โครงสร้างรายได้จากการด าเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

                หน่วย: ล้านบาท 
 

รายได้จากการด าเนินงาน 
งบการเงินรวมส าหรับปี 

2561 2560 เพ่ิมขึ้น / (ลดลง) 

จ านวน ร้อยละต่อ
รายได้
รวม 

จ านวน ร้อยละต่อ
รายได้
รวม 

จ านวน ร้อยละ 

รายได้จากการขายโปรแกรมและบริการที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ   
   ขายและบริการติดตั้งโปรแกรม 61.56 35.47 47.25 39.10 14.31 30.29 

   บริการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง 46.83 26.98 40.92 33.86 5.91 14.44 
   บริการอื่นๆ1 4.15 2.39 3.55 2.94 0.60 16.90 
       รวม 112.54 64.84 91.72 75.90 20.82 22.70 
รายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อม
บ ารุงท่ีเกี่ยวข้องโดย SYN 

57.18 32.94 29.12 24.10 28.062 96.362 

รายได้จากการขายและบริการ และดูแลรักษาซ่อม
บ ารุงท่ีเกี่ยวข้องโดย WST 

3.86 2.22 - - N/A3 N/A3 

      รวมรายได้จากการขายและให้บริการ 173.58 100.00 120.84 100.00 52.74 43.64 

หมายเหตุ:  1 บริการอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น การลงโปรแกรมใหม่ และการแก้ไขปญัหาการใช้งานเป็นรายครั้ง เป็นต้น 
 2 บริษัทฯ เข้าลงทุนใน SYN ตั้งแตว่ันท่ี 20 มิถุนายน 2560 
 3 ไม่สามารถค านวณได้ เนื่องจากบริษัทฯ เข้าลงทุนใน WST ตั้งแตว่ันท่ี 1 มิถุนายน 2561 
 

รายได้จากการขายและให้บริการติดตั้งโปรแกรม และบริการดูแลรักษาซ่อมบ ารุงท่ีเกี่ยวข้อง 

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บรกิารติดตั้งโปรแกรมจ านวน 61.56 ล้านบาท และ 47.25 

ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 35.47 และร้อยละ 39.10 ตามล าดับ ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน โดยปี 2561 

รายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 14.31 ล้านบาท หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.29 เนื่องจากกลุ่มลูกค้าผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมและ

เซอร์วิสอะพาร์ตเมนต์รายใหม่เปิดด าเนินการมากขึ้นกว่าปีก่อน อันเนื่องมาจากปัจจัยทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่ดีขึ้น เป็นไป

ในทางเดียวกับการเติบโตของเศรษฐกิจในทวีปเอเชีย อีกทั้งจ านวนและรายได้จากนักท่องเที่ยวท่ีเข้ามาในประเทศไทยยังเติบโต
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อย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2561 ประเทศไทยมีนักท่องเที่ยวที่เข้ามาจ านวน 38.28 ล้านคน เพิ่มขึ้น 2.69 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 

7.54 จาก 35.59 ล้านคนในปี 2560 และสร้างรายได้ให้ประเทศไทยจ านวน 2.01 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.18 ล้านล้านบาท หรือ

เพิ่มขึ้นร้อยละ 9.63 จาก 1.83 ล้านล้านบาทในปี 2560 เป็นผลใหบ้รรดาผู้ลงทุนในหลายธุรกิจรวมถึงธุรกิจโรมแรมมีความมั่นใจใน

การลงทุนเปิดโรงแรมใหม่ ท าให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 โดยบริษัทฯ มีลูกค้าโรงแรมรายใหม่ในปี 2561 และ 2560 

จ านวน 113 แห่ง และ 97 แห่ง เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 16 แห่ง หรือร้อยละ 16.49 และรายได้เฉลี่ยในปี 2561 และ 2560 เท่ากับ 

5.45 แสนบาทต่อโรงแรม และ 4.87 แสนบาทต่อโรงแรมตามล าดับ สูงขึ้นจากปีก่อนเฉลี่ยจ านวน 0.58 แสนบาทต่อโรงแรม 

หรือร้อยละ 11.91 ซึ่งรายได้ต่อโรงแรมจะมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ เช่น จ านวนห้อง จ านวนระบบงาน เป็นต้น 

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากการให้บริการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงจ านวน 46.83 ล้านบาท และ 

40.92 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 26.98 และร้อยละ 33.86 ตามล าดับของรายได้รวมจากการด าเนินงาน โดยปี 

2561 รายได้เพิ่มขึ้นจ านวน 5.91 ล้านบาท หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.44 มีสาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทฯ สามารถขยาย

ฐานลูกค้าได้ ซึ่งในการขายและให้บริการติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกจะรวมรายได้จากการบริการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงด้วยเปน็

สัดส่วนประมาณร้อยละ 12 - 15 ของมูลค่างานในแต่ละสัญญา ซึ่งบริษัทฯ จะทยอยรับรู้รายได้ในส่วนนี้ตามสัดส่วนที่บริษัทฯ 

ได้ให้บริการกับลูกค้าไปแล้ว และอีกส่วนหน่ึงมาจากการที่ลูกค้าต่อสัญญาการบริการดูแลรักษาระบบกับทางบริษัทฯ หลังจาก

ปีแรกจึงท าให้รายได้ในส่วนนี้เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เนื่องจากบริษัทฯ มีฐานลูกค้าท่ีเพิ่มมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง 

รายได้จากการให้บริการอื่น 

รายได้จากการให้บริการอื่น เป็นรายได้จากการให้บริการด้านโปรแกรมและคอมพิวเตอร์แก่ลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในสัญญา

บริการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง โดยคิดค่าบริการเป็นรายครั้ง โดยในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้จากบริการอื่น

จ านวน 4.15 ล้านบาท และ 3.55 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 2.39 และร้อยละ 2.94 ตามล าดับของรายได้รวม

จากการด าเนินงาน โดยในปี 2561 รายได้จากการให้บริการอื่นเพิ่มขึ้นจ านวน 0.60 ล้านบาท หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 

16.90 มีสาเหตุหลักมาจากการมีลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาบริการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงใช้บริการเป็นรายครั้งจ านวนสูงขึ้น 

และมีการอัพเกรดเวอร์ชันโปรแกรมของลูกค้าที่ไม่ได้อยู่ในสัญญาบริการดูแลรักษาและซ่อมบ ารุง ท าให้รายได้จากการ

ให้บริการอื่นดังกล่าวเพิ่มขึ้น 

รายได้จากการขายและให้บริการ และดูแลรักษาซ่อมบ ารุงท่ีเกี่ยวข้องโดย SYN 

บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานของ SYN ในงบการเงินรวมของปี 2561 และ 2560 จ านวน 57.18 ล้านบาท และ 

29.12 ล้านบาท ตามล าดับ หรือคิดเป็นร้อยละ 32.94 และ 24.10 ของรายได้รวม ตามล าดับ โดยในปี 2561 รายได้เพิ่มขึ้น

จ านวน 28.06 ล้านบาท หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 96.36 มีสาเหตุมาจากในปีนี้บริษัทฯ รวมรายได้ของ SYN เข้ามาทั้งปี 

แตกต่างจากปีก่อนซึ่งเป็นรายได้ตั้งแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 (วันเข้าซื้อกิจการ) โดยรายได้ของ SYN เป็นรายได้จากการขาย

ฮาร์ดแวร์และโปรแกรมส าเร็จรูป ให้บริการ และการดูแลรักษาซ่อมบ ารุงที่เกี่ยวข้อง โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ SYN ได้แก่ 

ร้านอาหาร ร้านค้าปลีกและบริการ รวมถึงมีการขายฮาร์ดแวร์ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดให้กับลูกค้าด้วย 

รายได้จากการขายและให้บริการ และดูแลรักษาซ่อมบ ารุงท่ีเกี่ยวข้องโดย WST 

บริษัทฯ ได้รวมรายได้จากการด าเนินงานของ WST เข้ามาในงบการเงินรวมจากการเข้าซื้อกิจการ ตั้งแต่วันที่ 1 

มิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นรายได้จากการขายโปรแกรมส าเร็จรูป ให้บริการ รวมถึงการดูแลรักษาซ่อมบ ารุงท่ีเกี่ยวข้อง เข้ามาในปี 
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2561 จ านวน 3.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 2.22 ของรายได้รวมจากการด าเนินงาน โดยกลุ่มลูกค้าหลักของ WST ได้แก่

สนามกอล์ฟ 

2. รายได้อื่น 

ในปี 2561 และ 2560 บริษัทฯ มีรายได้อื่นจ านวน 16.63 ล้านบาท และ 3.11 ล้านบาท ตามล าดับ รายได้อื่นส่วน

ใหญ่ประกอบด้วย ดอกเบี้ยรับ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เกิดจากรายได้ที่เป็นสกุลเงินต่างประเทศ และ

รายได้อื่น ๆ โดยในปี 2561 รายได้อื่นเพิ่มขึ้นเนื่องจากมีการรับรู้ก าไรจากการขายเงินลงทุนใน MSL จ านวน 12.55 ล้านบาท 

ซึ่งเป็นผลต่างระหว่างมูลค่าสิ่งตอบแทนท่ีได้รับและราคาตามบัญชีซึ่งประกอบไปด้วยสินทรัพย์และหนี้สินของ MSL นอกจากน้ี 

ดอกเบี้ยรับนั้นเพิ่มข้ึนจ านวน 0.78 ล้านบาท หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 25.47 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากการน าเงินที่ได้จากการขาย MSL 

ไปฝากประจ ากับสถาบันการเงินต่าง ๆ  

3. ต้นทุนการขายและให้บริการ 

ต้นทุนการขายและให้บริการส่วนใหญ่ประกอบด้วย ต้นทุนเงินเดือนและค่าตอบแทนพนักงานที่เกี่ยวข้องในการ

ให้บริการและพัฒนาโปรแกรม ต้นทุนอ่ืน ๆ เช่น ค่าซื้อ license เพื่อใช้ในการพัฒนาระบบงานของ WST และต้นทุนฮาร์ดแวร์

ที่ซื้อมาจ าหน่ายให้กับลูกค้าของ SYN 

 หน่วย: ล้านบาท 

 งบการเงินรวมส าหรับป ี

2561 2560 เพ่ิมขึ้น 

       จ านวน               ร้อยละ 

รายได้จากการขายและให้บริการ 173.58 120.84   52.74 43.64 

ต้นทุนการขายและให้บริการ   57.61   42.58   15.03 35.30 

ก าไรขั้นต้น 115.97   78.26   37.71 48.19 

อัตราก าไรขั้นต้น (ร้อยละ)   66.81   64.76   

 

ในปี 2561 และ 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ แสดงต้นทุนการขายและให้บริการจ านวน 57.61 ล้านบาท และ 

42.58 ล้านบาท ตามล าดับ ในปี 2561 บริษัทฯ มีต้นทุนการขายและให้บริการเพิ่มขึ้นจ านวน 15.03 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น

ร้อยละ 35.30 โดยมีสาเหตุหลกัมาจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขายและให้บริการของ SYN จ านวน 9.54 ล้านบาท เนื่องจาก

บริษัทฯ รวมผลการด าเนินงานของ SYN เข้ามาทั้งจ านวนในปี 2561 แต่ในปี 2560 เริ่มรวมผลการด าเนินงานของ SYN เข้ามา

ในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2560 และบริษัทฯ มีต้นทุนการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 3.93 ล้านบาท 

เนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนและสวัสดิการในการจ้างพนักงานในส่วนของแผนกบริหารโครงการและฝ่ายบริการลูกค้า

เพิ่ม เพื่อรองรับจ านวนลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มขึ้นของต้นทุนการขายและให้บริการของ WST 

จ านวน 1.56 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ เริ่มรวมผลการด าเนินงานของ WST เข้ามาในงบการเงินรวมตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

2561 ท าให้บริษัทฯ มีต้นทุนการขายและให้บริการเพิ่มขึ้น 
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ในปี 2561 และ 2560 งบการเงินรวมของบริษัทฯ มีอัตราก าไรขั้นต้นเท่ากับร้อยละ 66.81 และร้อยละ 64.76 

ตามล าดับ โดยอัตราก าไรขั้นต้นทีเ่พิ่มขึ้นอันเนื่องมาจาก SYN ในปี 2561 มีการขายซอฟต์แวร์ในสดัส่วนร้อยละ 67.33 ซึ่ง

มากกว่ากว่าปี 2560 ที่สัดส่วนร้อยละ 56.90 ซึ่งการขายซอฟต์แวรน์ั้นมีอัตราก าไรขั้นต้นทีสู่งกว่า โดยในปีที่ผ่านมาของ SYN มี

อัตราก าไรขั้นต้นส าหรับการขายซอฟต์แวร์ที่ร้อยละ 75.01 และร้อยละ 22.59 ส าหรับการขายฮาร์ดแวร์ 

4. ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่าย 

ในปี 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงต้นทุนในการจัดจ าหน่ายจ านวน 10.33 ล้านบาท และ 7.58 ล้านบาท 

ตามล าดับ โดยมีสัดส่วนต้นทุนในการจัดจ าหน่ายต่อรายได้รวมเท่ากับร้อยละ 5.95 และ ร้อยละ 6.27 ตามล าดับ ทั้งนี้ ต้นทุนใน

การจัดจ าหน่ายส่วนใหญ่ประกอบด้วย ค่าโฆษณา ค่าคอมมิชชัน และค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย เช่น ค่าใช้จ่ายที่บริษัทฯลง

โฆษณาตามสื่อสิ่งพิมพ์ ค่าสิ่งพิมพ์แผ่นพับของบริษัทฯ และค่าใช้จ่ายจัดบูทแสดงสินค้าและเข้าร่วมงานนิทรรศการต่างๆ เพื่อ

ประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2561 ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้นจ านวน 2.75 ล้านบาท เนื่องจากปี 

2561 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการจัดแสดงสินค้า ค่าคอมมิชชัน และค่าเดินทาง - ฝ่ายขาย เพิ่มขึ้น 1.12 ล้านบาท และ SYN มี

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเพิ่มขึ้น 1.55 ล้านบาท เนื่องจากมีการรับรู้ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายเข้ามาทั้งจ านวนในปี 2561 แต่ในปี 

2560 เริ่มรวมผลการด าเนินงานของ SYN เข้ามาในงบการเงินรวมตั้งแต่วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

ในปี 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารจ านวน 60.99 ล้านบาท 47.81 ล้านบาท ตามล าดบั 

โดยมีสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมในปี 2561 เท่ากับร้อยละ 35.14 ซึ่งลดลงจากปีก่อนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 

39.56 สาเหตุเนื่องมาจากรายได้ของกลุ่มบริษัทในปีนี้เพิ่มขึ้นมาก ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารนั้นไม่ได้แปรผันโดยตรงกับ

ยอดขาย ท าให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายในการบริหารต่อรายได้รวมลดลงดังกล่าว โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารประกอบด้วย เงินเดือน 

โบนัส สวัสดิการพนักงาน ค่าเช่าส านักงาน ค่าเดินทาง ค่าเสื่อมราคา ค่าบริการวิชาชีพและค่าธรรมเนียม ค่าเบี้ยประชุม เป็น

ต้น 

ปี 2561 ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจ านวน 13.18 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น 7.06 

ล้านบาท เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน เช่น เงินเดือน เนื่องจากมีการเพิ่มจ านวนบุคลากรในหลายฝ่าย 

รวมทั้งค่าเช่าและค่าใช้จ่ายส านักงาน เพื่อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ  และค่าใช้จ่ายในการบริหารของ SYN 

เพิ่มขึ้นจ านวน 4.82 ล้านบาท เนื่องจากการรวมค่าใช้จ่ายในการบริหารของ SYN เข้ามาเต็มปี และมีการรวมค่าใช้จ่ายในการ

บริหารของ WST เข้ามาในปีน้ี 1.29 ล้านบาท 

5. ค่าใช้จ่ายอื่น 

  ปี 2561 ค่าใช้จ่ายอื่นลดลงจ านวน 0.27 ล้านบาท เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา

ต่างประเทศ จ านวน 0.25 ล้านบาท ซึ่งในปี 2561 ไม่มีรายการดังกล่าว 
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6. ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีตามบัตรส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ

ลงทุนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยบริษัทฯ ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลา 8 ปี 

นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการประกอบกิจการคือวันที่ 3 กันยายน 2552 ซึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวได้หมดอายุลงใน

วันที่ 3 กันยายน 2560 และ SYN ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลมีก าหนดเวลา 8 ปี นับแต่วันที่เริ่มมีรายได้จากการ

ประกอบกิจการคือวันท่ี  8 ตุลาคม 2552 ซึ่งบัตรส่งเสริมการลงทุนดังกล่าวได้หมดอายุลงในวันท่ี 8 ตุลาคม 2560 

ในปี 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 4.69 ล้านบาท และ 1.24 ล้านบาท 

ตามล าดับ โดยในปี 2561 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจ านวน 3.45 ล้านบาท หรือมีอัตราเพิ่มขึ้นร้อยละ 278.23 เนื่องจาก

สิทธิยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลของบริษัทฯ และ SYN ได้สิ้นสุดระหว่างปี 2560 ทั้งนี้บริษัทฯ และ SYN ได้มีการขออนุมัติบัตร

ส่งเสริมการลงทุนใหม่ในระหว่างปี 2561 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับการอนุมัติบัตร BOI ดังกล่าวแล้วในเดือนมิถุนายน 2561 และได้เริม่

ใช้สิทธิ์ยกเว้นภาษีส าหรับรายได้จากการขายและให้บริการในเดือนมิถุนายน 2561 โดยภาษีเงินได้ที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวเกิดจาก

รายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างการขอบัตร BOI ใหม ่

7. ก าไรสุทธิ 

ในปี 2561 และ 2560 งบการเงินรวมแสดงก าไรสุทธิจ านวน 32.79 ล้านบาท และ 30.15 ล้านบาท ตามล าดับ โดย

มีอัตราก าไรสุทธิร้อยละ 18.89 และร้อยละ 24.95 ตามล าดับ อัตราก าไรสุทธิที่ลดลงมีสาเหตุมาจากผลขาดทุนส าหรับปีจาก

การด าเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษีของ MSL จ านวน 15.08 ล้านบาทในปี 2561 แต่ในปี 2560 MSL มีผลก าไร 8.66 ล้านบาท 

ดังนั้นหากไม่นับรวมผลการด าเนินงานของ MSL บริษัทฯ จะมีอัตราก าไรสุทธิส าหรับป ี2561 และ 2560 เท่ากับร้อยละ 27.58 

และ ร้อยละ 17.78 ตามล าดับ 

ปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิเพิ่มขึ้นจ านวน 2.64 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 8.76 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการ

เพิ่มขึ้นของรายได้ที่เพิ่มขึ้นมากในปีน้ีท าให้บริษัทฯ มีก าไรมากขึ้น และการรับรู้ก าไรของ SYN เข้ามาเต็มปีในปีน้ี 

การวิเคราะห์ฐานะการเงิน 

หน่วย: ล้านบาท 

                                                           งบแสดงฐานะการเงิน 

รายการ 2561   2560 
เพ่ิมขึ้น/(ลดลง) 

จ านวน ร้อยละ 

สินทรัพย์รวม 518.07 497.47 20.60 4.14 

หนี้สินรวม   47.77   54.14 (6.37) (11.77) 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 470.30 443.33 26.97   6.08 
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สินทรัพย ์

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมทั้งหมด 518.07 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 20.60 ล้านบาท เมื่อ

เทียบกับ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีสินทรัพย์รวม 497.47 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากรายการดังต่อไปนี้ 

1. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนช่ัวคราว 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนช่ัวคราว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 401.07 ล้านบาท 

เพิ่มขึ้นจ านวน 123.51 ล้านบาท หรือร้อยละ 44.50  เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 277.56 ล้านบาท  

มีสาเหตุหลักมาจากบริษัทฯ รับช าระเงินจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน MSL เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 จ านวน 112.43 ล้านบาท 

2. ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืน 

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 18.63 ล้านบาท ลดลงจ านวน 30.75 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 62.27 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 49.38 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการจ าหน่าย MSL 

ท าให้ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่นและรายได้ค้างรับที่เป็นของ MSL ในงบการเงินรวมของปี 2561 ลดลงทั้งจ านวน ซึ่งในปี 

2560  MSL มีลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่ืนและรายได้ค้างรับจ านวน 31.85 ล้านบาท 

โดยในงบการเงินรวมมียอดลูกหนี้การค้า ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 4.94 ล้านบาท ของ 

SYN จ านวน 8.08 ล้านบาท และของ WST จ านวน 1.13 ล้านบาท ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ให้

ความส าคัญกับการติดตามการช าระหนี้โดยได้มีการพิจารณาลูกหนี้ค้างนานรายตัวและหารือร่วมกับฝ่ายด าเนินการที่เกี่ยวข้อง

เพื่อรับทราบสาเหตุและติดตามความคืบหน้าในการด าเนินการเร่งรัดติดตามการจ่ายช าระเงินจากลูกค้า 

3. เงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

เงินให้กู้ยืมระยะสั้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 15.19 ล้านบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มียอด

เป็นศูนย์ สาเหตุหลักมาจากการจ าหน่าย MSL ท าให้หนี้สินที่ MSL มีกับทางบริษัทฯ ณ วันที่ยังเป็นบริษัทย่อย ได้แก่ เงินปัน

ผลค้างรับจ านวนประมาณ 9 ล้านบาท เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 5 ล้านบาท ดอกเบี้ยค้างรับจากเงินให้กู้ยืม

ระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน 0.12 ล้านบาท และค่าบริหารจัดการค้างรับ 1.07 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 15.19 ล้านบาท ถูก

จัดประเภทเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น 

4. สินค้าคงเหลือ 

สินค้าคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 1.32 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 0.41 ล้านบาท หรือร้อยละ 

45.05 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 0.91 ล้านบาท  มีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของสินค้าคงเหลือ

ของ SYN เนื่องจากช่วงปลายปี 2561 มีค าสั่งซื้อเข้ามาจ านวนมาก ท าให้ SYN มีการส ารองสินค้าคงเหลือเพิ่มข้ึนจ านวน 0.25 

ล้านบาท โดยสินค้าคงเหลือหลัก ๆ ทีเ่พิ่มขึ้นมาของ SYN คือ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ และมีสินค้าคงเหลือของ WST ที่

เพิ่มขึ้นจากการเข้าลงทุนใน WST จึงได้รวมสินค้าคงเหลือเข้ามา 0.04 ล้านบาท สินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นส่วนที่เหลือ เป็นงาน

ระหว่างท าของบริษัทฯ ท่ีเพิ่มขึ้น 0.12 ล้านบาท 
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5. สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์หมุนเวียนอ่ืน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 2.93 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 1.95 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 198.98 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 0.98 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการจ่ายเงินมัดจ าค่า

ท่องเที่ยวประจ าปีบริษัทฯ จ านวน 1.46 ล้านบาท และค่ามัดจ าอื่น ๆ 0.49 ล้านบาท 

6. อุปกรณ์ 

อุปกรณ์ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 5.09 ล้านบาท ลดลงจ านวน 0.89 ล้านบาท หรือร้อยละ 14.88 เมื่อ

เทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 5.98 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจากการจ าหน่าย MSL ท าให้อุปกรณ์ที่เป็นของ 

MSL ทั้งจ านวน ลดลง 0.79 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาส าหรับปี จ านวน 2.28 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ และบริษัท

ย่อย มีการซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ในกิจการในระหว่างปี จ าพวกคอมพิวเตอร์และเครื่องใช้ส านักงานต่าง ๆ ซึ่งสอดคล้องกับจ านวน

พนักงานที่เพิ่มขึ้นเพื่อรองรับกับฐานลูกค้าที่มากขึ้น จ านวน 2.16 ล้านบาท และจากการเข้าลงทุนใน WST จึงได้รวมอุปกรณ์

ของ WST เข้ามา 0.04 ล้านบาท 

7. สินทรัพย์ไม่มีตัวตน 

สินทรัพย์ไม่มีตัวตน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 18.22 ล้านบาท ลดลงจ านวน 31.16 ล้านบาท หรือร้อย

ละ 63.10 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 49.38 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการจ าหน่าย MSL ท าให้

สินทรัพย์ไม่มีตัวตนที่เป็นของ MSL ซึ่งประกอบไปด้วย โปรแกรมคอมพิวเตอร์และความสัมพันธ์กับลูกค้าลดลงจ านวน  

31.27 ล้านบาท อย่างไรก็ตามโปรแกรมคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาของบริษัทฯ ได้แก่ ระบบ  

Business Intelligent และ W-Series และ SYN ได้แก่ ระบบ Inventory Restaurant Management และ pRoMiSe Ultra 

เพิ่มขึ้นจ านวน 7.56 ล้านบาท และจากการเข้าลงทุนใน WST จึงได้รวมโปรแกรมคอมพิวเตอร์ซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรม

บริหารจัดการสนามกอล์ฟ WinGolf และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหว่างพัฒนาซึ่งประกอบไปด้วยโปรแกรมบริหารจัดการ

ร้านอาหารในสนามกอล์ฟ WinRMS และ WinGolf Lite ซึ่งเป็นโปรแกรมบริหารจัดการสนามกอล์ฟเวอร์ชันใหม่ของ WST 

เข้ามา รวม 2.03 ล้านบาท ในขณะที่มีการตัดจ าหน่ายโปรแกรมคอมพิวเตอร์จ านวน 6.77 ล้านบาท และการตัดจ าหน่าย

ความสัมพันธ์กับลูกค้าจ านวน 2.71 ล้านบาท ในระหว่างปี 2561 

8. ค่าความนิยม 

ค่าความนิยม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 53.74 ล้านบาท ลดลงจ านวน 51.31 ล้านบาท หรือร้อยละ 

48.84 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 105.05 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการจ าหน่าย MSL ท าให้ค่าความ

นิยมลดลง 64.26 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม มีการเข้าลงทุนใน WST ท าให้เกิดค่าความนิยมจ านวน 12.95 ล้านบาท โดยค่า

ความนิยมเกิดจากการเข้าซื้อหุ้นสามัญของ WST ในราคาที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิของ WST  ทั้งนี้ ณ สิ้นปี 

2561 ค่าความนิยมจ านวน 53.74 ล้านบาท ยังไม่มีการบันทึกด้อยค่าของค่าความนิยมแต่อย่างใด 

9. สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอ่ืน 

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 1.86 ล้านบาท ลดลงจ านวน 4.96 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 72.72 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 6.82 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากการจ าหน่ายเงินลงทุนใน 
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MSL ท าให้เงินฝากธนาคารที่ใช้เป็นหลักประกันของ MSL ที่แสดงอยู่ในงบการเงินรวม ณ สิ้นปีที่แล้วทั้งจ านวนลดลง 5.62 

ล้านบาท อย่างไรก็ตาม จากการเข้าลงทุนใน WST จึงได้รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่นเข้ามา 0.57 ล้านบาท ซึ่งประกอบไป

ด้วยเงินมัดจ าค่าเช่าอาคารและอุปกรณ์ จ านวน 0.21 ล้านบาท และภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า จ านวน 0.36 ล้านบาท 

หนี้สิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวมทั้งหมด 47.77 ล้านบาท ลดลงจ านวน 6.37  

ล้านบาท หรือร้อยละ 11.77 เมื่อเทียบกับ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีหนี้สินรวม 54.14 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจาก

รายการดังต่อไปนี้ 

1. เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น 

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 30.03 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จ านวน 

12.13 ล้านบาท หรือร้อยละ 28.77 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 42.16 ล้านบาท มีสาเหตุหลักมาจาก

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นของ MSL ทั้งจ านวนลดลง 9.84 ล้านบาท รายได้รับล่วงหน้าของ MSL ทั้งจ านวนลดลง 3.04  

ล้านบาท ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของ MSL ทั้งจ านวนลดลง 1.26 ล้านบาท และหนี้สินหมุนเวียนอ่ืนของ MSL ทั้งจ านวนลดลง 1.49 

ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ พึ่งจ าหน่าย MSL ออกไปในปี 2561 ซึ่งในงบแสดงฐานะการเงินของปี 2560 จะยังแสดงยอด

คงเหลือของ MSL อยู่ นอกจากนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายของบริษัทฯ ลดลง 2.17 ล้านบาท อันเนื่องมาจาก ในปี 2560 มีการตั้ง

โบนัสค้างจ่าย แต่ส าหรับโบนัสประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ได้ถูกจ่ายภายในสิ้นปี อย่างไรก็ตามบริษัทฯ และบริษัทย่อย มี

รายได้รับล่วงหน้าเพ่ิมขึ้น 2.45 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีฐานลูกค้าจ านวนมากขึ้น ท าให้มีการรับค่าบริการ

ในส่วนของสัญญาบริการซ่อมบ ารุงรายปีเข้ามามากข้ึนตามล าดับ 

2. ภาษีเงนิได้ค้างจ่าย 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 3.48 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 3.34 ล้านบาท 

หรือร้อยละ 2,385.71 เมื่อเทียบกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 0.14 ล้านบาท สาเหตุมาจากการที่บัตรส่งเสริมการ

ลงทุน (BOI) ใบเดิมของบริษัทฯ น้ันครบก าหนด และบริษัทฯ มีรายได้จากการขายและให้บริการของบริษัทฯ ในช่วงระหว่าง

การขอบัตร BOI ใหม่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้รับอนุมัติบัตร BOI ดังกล่าวแล้วในเดือนมิถุนายน 2561 และได้เริ่มใช้สิทธิ์

ยกเว้นภาษีส าหรับรายได้จากการขายและให้บริการในเดือนมิถุนายน 2561 แล้ว 

3. หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี 

หนี้สินภาษีเงินได้รอตัดบัญชี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 0.94 ล้านบาท ลดลงจ านวน 0.96 ล้านบาท หรือ

ร้อยละ 50.53 เมื่อเทียบกับวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมจี านวน 1.90 ล้านบาท มีสาเหตุมาการลดลงของหนี้สินภาษีเงินได้รอ

ตัดบัญชี จากผลแตกต่างช่ัวคราวของมูลค่าตามบัญชีกับมูลค่ายุติธรรมของ SYN ณ วันที่ลงทุนใน SYN ที่ตัดจ าหน่ายในปี

จ านวน 0.43 ล้านบาท และบริษัทฯ มีสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชีเพิ่มขึ้นจ านวน 0.53 ล้านบาท จากผลแตกต่างช่ัวคราว

จากประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานที่เพ่ิมขึ้นมากตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปีนี ้

4. ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 
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ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีจ านวน 10.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 

4.37 ล้านบาท หรือร้อยละ 70.83 เมื่อเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีจ านวน 6.17 ล้านบาท มีสาเหตุมาจากการเข้า

ลงทุนใน WST ในปี 2561 จึงได้รวมประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของ WST เข้ามาในปีนี้จ านวน 0.47 ล้านบาท 

และเป็นของบริษัทฯ และ SYN ที่เพ่ิมขึ้น 4.23 ล้านบาท จากการค านวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย อย่างไรก็ตามมีการ

กลับรายการหนี้สินผลประโยชน์พนักงานของ MSL จ านวน 0.33 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ พึ่งจ าหน่ายเงินลงทุนใน MSL 

ออกไปในปี 2561 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

 ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีส่วนของผู้ถือหุ้นรวมทั้งหมด 470.30 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจ านวน 

26.97 ล้านบาท หรือร้อยละ 6.08 เมื่อเทียบกับ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 443.33 ล้านบาท โดยการ

เปลี่ยนแปลงหลักมาจาก บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลจ านวน 8.44 ล้านบาท ในระหว่างปี 2561 มีก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรบัปี 

2561 จ านวน 30.31 ล้านบาท และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมเพิ่มขึ้น 5.10 ล้านบาท (ประกอบไปด้วย ยอดเงินปันผล

ของบริษัทย่อยจ่ายให้แก่ส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 3.85 ล้านบาท การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมจากการ

ลงทุนในบริษัทย่อย 0.23 ล้านบาท และก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปีจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุม 8.71 ล้านบาท) ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ได้ตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นจากก าไรสุทธิประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ จ านวน 1.67 ล้านบาท 



รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน 

 คณะกรรมการบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหน้าที่และความ

รับผิดชอบในการจัดให้มีรายงานทางการเงินที่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอโดยในการจัดท าางบการเงินประจ า ปี

ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยนั้นได้ด าเนินการตามข้อบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป 

โดยเลือกใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และใช้ดุลยพินิจอย่างระมัดระวัง รวมทั้งการ

เปิดเผยข้อมูลส าคัญอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตและการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

 ในการนี้คณะกรรมการบริษัทได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบด้วยกรรมการที่เป็นอิสระ 

เป็นผู้ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งได้แสดงไว้ในรายงาน

ประจ าปีนี้แล้ว  

 คณะกรรมการบริษัทขอให้ค ารับรองว่า รายงานทางการเงินตามที่ได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2561

ฉบับนี้ มีความถูกต้องตามที่ควรและจัดท าขึ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป ซึ่งได้ถือปฏิบัติโดย

สม่ าเสมอ ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสร้างความ

เชื่อมั่นอย่างมีเหตุผลต่อความเชื่อถือได้ของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 

 

(ดร. ฉิม ตันตยิาสวสัดิกลุ) 

ประธานกรรมการบริษัท 

 

(นายสมบรูณ์ ศุขีวิรยิะ) 

ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร 





















หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

สินทรัพย์

สินทรัพยห์มุนเวียน 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด  5 200,029,356 199,764,066 172,068,254 174,119,654

เงินลงทุนชัว่คราว 6 201,042,864 77,798,235 201,042,864 77,796,305

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 7 18,634,283 49,378,612 7,697,976 20,320,261

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้นแก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 8 และ 26.1 -              -             2,000,000 5,000,000

เงินใหกู้ย้มืระยะสั้น 9 15,194,150 -             15,194,150 -             

สินคา้คงเหลือ 1,324,053 913,056 262,738 140,576

สินทรัพยภ์าษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนั -              1,413,434 -               -             

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน 10 2,929,514 980,590 2,125,749 756,543

รวมสินทรัพยห์มุนเวียน 439,154,220 330,247,993 400,391,731 278,133,339

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน

เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 11 และ 26.1 -              -             66,600,000 164,319,567

อุปกรณ์ 13 5,094,439 5,979,530 3,541,235 3,437,864

สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน 14 18,216,627 49,379,673 6,943,529 4,228,590

คา่ความนิยม 11 และ 12 53,744,449 105,049,896 -               -             

สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี 15 -              -             569,534 43,214

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 16 1,862,475 6,817,874 1,200,551 1,105,730

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวียน 78,917,990 167,226,973 78,854,849 173,134,965

รวมสินทรัพย์ 518,072,210 497,474,966 479,246,580 451,268,304

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น

หน้ีสินหมุนเวียน  

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน 17 30,031,344 42,162,509 19,768,899 22,089,864

ส่วนของหน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงินท่ีถึงก าหนด

ช าระภายในหน่ึงปี 18 87,511 147,736 -                -              

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย 3,480,232 137,355 3,480,232 137,355

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 2,624,136 3,471,318 1,844,006 1,200,713

รวมหน้ีสินหมุนเวียน 36,223,223 45,918,918 25,093,137 23,427,932

หน้ีสินไม่หมุนเวียน

หน้ีสินตามสญัญาเช่าการเงิน 18 76,438 163,949 -                -              

หน้ีสินภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 15 936,405 1,896,741 -                -              

ประมาณการหน้ีสินส าหรับผลประโยชน์พนกังาน 19 10,535,294 6,166,491 8,691,892 4,818,475

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน 11,548,137 8,227,181 8,691,892 4,818,475

รวมหน้ีสิน 47,771,360 54,146,099 33,785,029 28,246,407

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

หนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น  (ต่อ)

ส่วนของผูถื้อหุน้

ทุนเรือนหุน้ 

ทุนจดทะเบียน  

  หุน้สามญั 134,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000

ทุนท่ีออกและช าระแลว้

  หุน้สามญั 134,000,000 หุน้ มูลคา่หุน้ละ 0.50 บาท 

ช าระครบแลว้ 67,000,000 67,000,000 67,000,000 67,000,000

ส่วนเกินมูลคา่หุน้สามญั 21 323,397,514 323,397,514 323,397,514 323,397,514

ก าไรสะสม

จดัสรรแลว้

ทุนส ารองตามกฎหมาย  23 6,117,476 4,449,548 6,117,476 4,449,548

ยงัไม่ไดจ้ดัสรร 55,056,764 34,853,994 48,946,561 28,174,835

รวมส่วนของบริษทัใหญ่ 451,571,754 429,701,056 445,461,551 423,021,897

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม 18,729,096        13,627,811      -                -              

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 470,300,850 443,328,867 445,461,551 423,021,897

รวมหนีสิ้นและส่วนของผู้ถือหุ้น 518,072,210 497,474,966 479,246,580 451,268,304

0                         -                        

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

การด าเนินงานต่อเน่ือง

รายไดจ้ากการขายและใหบ้ริการ 27 และ 28 173,581,218 120,837,770 112,541,521 91,723,646

ตน้ทุนการขายและใหบ้ริการ 28 57,609,932 42,577,996 29,802,248 25,869,002

ก าไรขั้นตน้ 115,971,286 78,259,774 82,739,273 65,854,644

รายไดอ่ื้น 

เงินปันผลรับ 26.2 -                 -                 4,003,500 -                 

ดอกเบ้ียรับ 26.2 3,865,547 3,080,779 3,852,194 3,197,039

ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวร 499 -                 861 -                 

ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ -                 -                 1,767 -                 

ก าไรจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 12,552,399 -                 2,120,433 -                 

รายไดอ่ื้น 212,490 24,911 827,890 523,270

รวมรายไดอ่ื้น 16,630,935 3,105,690 10,806,645 3,720,309

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้าย 132,602,221 81,365,464 93,545,918 69,574,953

ตน้ทุนในการจดัจ าหน่าย 10,325,547 7,579,825 6,812,141 5,633,979

คา่ใชจ่้ายในการบริหาร 60,993,632 47,815,054 48,253,931 41,187,600

คา่ใชจ่้ายอ่ืน 950 267,779 -                 265,684

ตน้ทุนทางการเงิน 11,965 10,183 52 -                 

รวมคา่ใชจ่้าย 71,332,094 55,672,841 55,066,124 47,087,263

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินไดจ้ากการด าเนินงานต่อเน่ือง 61,270,127 25,692,623 38,479,794 22,487,690

คา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 15 4,687,220 1,236,009 5,121,236 1,466,133

ก าไรส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 56,582,907 24,456,614 33,358,558 21,021,557

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

ก าไร(ขาดทุน)ส าหรับปีจากการด าเนินงาน

ท่ียกเลิกสุทธิจากภาษี 12 (15,077,720)       8,130,275          -                 -                 

ก าไรส าหรับปี 41,505,187 32,586,889 33,358,558 21,021,557

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

ก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน

กำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง

รายการท่ีจะไม่ถูกจดัประเภทใหม่ไวใ้น

ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั

ผลก าไร (ขาดทุน) จากการวดัมูลคา่ใหม่ของ

ผลประโยชน์พนกังาน (2,476,904)         811,409 (2,476,904)         -                 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีจากการด าเนินงานต่อเน่ือง (2,476,904)         811,409             (2,476,904)         -                 

การด าเนินงานทีย่กเลกิ

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปีจากการด าเนินงานท่ียกเลิก -                 525,586 -                 -                 

ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปี (2,476,904) 1,336,995 (2,476,904) -                 

ก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม

ก าไรเบด็เสร็จรวมจากการด าเนินงานต่อเน่ือง 54,106,003 25,268,023 30,881,654 21,021,557

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมจากการด าเนินงานท่ียกเลิก (15,077,720) 8,655,861 -                 -                 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 39,028,283 33,923,884 30,881,654 21,021,557

ส่วนของก าไรทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 32,789,602 30,146,419 33,358,558 21,021,557

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

การด าเนินงานต่อเน่ือง 8,715,585 2,440,470 -                 -                 

41,505,187 32,586,889 33,358,558 21,021,557

ส่วนของก าไรเบ็ดเสร็จรวมทีเ่ป็นของ

ผูถื้อหุน้ของบริษทัใหญ่ 30,312,698 31,085,824 30,881,654 21,021,557

ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม

การด าเนินงานต่อเน่ือง 8,715,585 2,838,060 -                 -                 

39,028,283 33,923,884 30,881,654 21,021,557

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของบริษทัใหญ่ต่อหุ้นขั้นพืน้ฐาน (บาท) 22 0.24                    0.22                    0.25                    0.16                    

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบก าไรขาดทุนและก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน (ต่อ)

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



หมายเหตุ ส่วนได้เสีย รวม
ทุนทีอ่อก ส่วนเกนิมูลค่า รวม ทีไ่ม่มี ส่วนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามญั จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ส่วนของผู้ถือหุ้น อ านาจ ผู้ถือหุ้น
ทุนส ารอง บริษทัใหญ่ ควบคุม

ตามกฎหมาย
ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 67,000,000        326,153,890       3,398,470         11,640,498            408,192,858         -                      408,192,858        
รายการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี
ส ารองตามกฎหมาย -                 -                  1,051,078         (1,051,078)            -                          -                      -                        

คา่ใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุนใหก้บัประชาชนคร้ังแรก 21 -                 (2,756,376)          -                -                          (2,756,376)            -                      (2,756,376)           
เงินปันผลจ่าย 24 -                 -                  -                (6,821,250)            (6,821,250)            -                      (6,821,250)           
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย -                 -                  -                -                          -                          10,789,751        10,789,751          
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                 -                  -                31,085,824            31,085,824           2,838,060          33,923,884          

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2560 67,000,000        323,397,514       4,449,548         34,853,994            429,701,056         13,627,811        443,328,867        

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 67,000,000        323,397,514       4,449,548         34,853,994            429,701,056         13,627,811        443,328,867        
รายการเปล่ียนแปลงในระหวา่งปี
ส ารองตามกฎหมาย -                 -                  1,667,928         (1,667,928)            -                          -                      -                        

เงินปันผลจ่าย 24 -                 -                  -                (8,442,000)            (8,442,000)            -                      (8,442,000)           
เงินปันผลของบริษทัยอ่ยจ่ายใหแ้ก่ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม -                 -                  -                -                          -                          (3,846,500)         (3,846,500)           
การไดม้าซ่ึงส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุมจากการลงทุนในบริษทัยอ่ย 4 -                 -                  -                -                          -                          232,200             232,200               
ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี -                 -                  -                30,312,698            30,312,698           8,715,585          39,028,283          

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม  2561 67,000,000        323,397,514       6,117,476         55,056,764            451,571,754         18,729,096        470,300,850        

ส่วนของผู้ถือหุ้นบริษทัใหญ่
ก าไรสะสม

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น 

งบการเงินรวม

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท



หน่วย : บาท

หมายเหตุ ทุนทีอ่อก ส่วนเกินมูลค่า รวมส่วนของ

และช าระแล้ว หุ้นสามัญ จัดสรรแล้ว ยงัไม่ได้จัดสรร ผู้ถือหุ้น

ทุนส ารอง

ตามกฎหมาย

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2560 67,000,000 326,153,890 3,398,470 15,025,606 411,577,966

การเปล่ียนแปลงในระหว่างปี

ส ารองตามกฎหมาย -                   -              1,051,078          (1,051,078)          -                   

ค่าใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุ้นเพ่ิมทุนให้กบัประชาชนคร้ังแรก 21 -                   (2,756,376)        -               -                (2,756,376)             

เงินปันผลจ่าย 24 -                   -              -               (6,821,250)          (6,821,250)             

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                   -              -               21,021,557 21,021,557

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 67,000,000 323,397,514 4,449,548 28,174,835 423,021,897

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัที ่1 มกราคม 2561 67,000,000 323,397,514 4,449,548 28,174,835 423,021,897

การเปล่ียนแปลงในระหว่างปี

ส ารองตามกฎหมาย -                   -              1,667,928          (1,667,928)          -                   

เงินปันผลจ่าย 24 -                   -              -               (8,442,000)          (8,442,000)             

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี -                   -              -               30,881,654 30,881,654

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 67,000,000 323,397,514 6,117,476 48,946,561 445,461,551

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี

ก าไรสะสม

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น (ต่อ)

งบการเงินเฉพาะกจิการ

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมด าเนินงาน

ก าไรก่อนคา่ใชจ่้ายภาษีเงินได้ 46,192,407          25,692,623      38,479,794      22,487,690       

ปรับปรุงดว้ย

คา่เส่ือมราคาและคา่ตดัจ าหน่าย 11,763,870          14,138,539      1,631,122         1,555,081         

กลบัรายการหน้ีสงสยัจะสูญ -                   (424,111)          -               (424,111)           

หน้ีสูญ 428,537               135,000            267,261            135,000             

(ก าไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพยถ์าวร (499)                     (51,458)            (861)                 314                    

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 (12,552,399)         -               (2,120,433)       -                

ขาดทุนจากการตดัจ าหน่ายสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน -                   14,438              -               14,438               

(ก าไร) ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง (15,262)                (129,113)          1,988                20,901               

คา่ใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน 1,704,248 1,357,949 1,007,028         866,181

ดอกเบ้ียรับ (3,865,547)           (3,095,735)       (3,852,194)       (3,197,039)        

ดอกเบ้ียจ่าย 11,965                 10,183 52                     -                

เงินปันผลรับ -                   -               (4,003,500)       -                

43,667,320          37,648,315      31,410,257      21,458,455       

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืนลดลง 10,053,615          1,244,136         2,076,562         6,823,925         

คา่ใชจ่้ายจ่ายล่วงหนา้ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,100,852)           (429,318)          236,936            (36,659)             

รายไดค้า้งรับ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง 3,257,124            (7,265,554)       464,067            1,652,380         

สินคา้คงเหลือ (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (4,487,338)           1,060,317         (122,162)          88,165               

สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (2,132,885)           728,256            (1,369,206)       (409,734)           

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน (เพ่ิมข้ึน) ลดลง (554,169)              (450,238)          (94,821)            330,703             

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) (1,687,210)           1,320,406         (133,405)          (1,207,392)        

รายไดรั้บล่วงหนา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 830,934               4,109,854         (16,101)            4,688,902         

คา่ใชจ่้ายคา้งจ่ายลดลง (1,403,744)           (3,142,802)       (2,171,908)       (2,840,491)        

เงินมดัจ าจากลูกคา้เพ่ิมข้ึน (ลดลง) 179,761               (171,619)          -               (191,035)           

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืนเพ่ิมข้ึน (ลดลง) 643,883               (605,227)          643,293            (16,197)             

เงินสดรับจากการด าเนินงาน 46,266,439          34,046,526      30,923,512      30,341,022       

จ่ายภาษีเงินได้ (1,915,194)           (1,461,814)       (1,915,194)       (1,364,919)        

เงินสดสุทธิไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน 44,351,245          32,584,712      29,008,318      28,976,103       

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด

ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ



หมายเหตุ

2561 2560 2561 2560

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมลงทุน

เงินสดรับจากเงินปันผล -                   -               4,003,500         -                

เงินสดรับจากดอกเบ้ีย 3,250,307            3,023,138         3,233,964         2,998,116         

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนชัว่คราว (201,042,864)      (78,429,885)     (201,042,864)   (77,796,305)      

เงินสดรับจากเงินลงทุนชัว่คราว 77,796,305          100,756,215    77,796,305      100,000,000     

เงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวรและสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน (9,707,289)           (9,150,121)       (4,458,571)       (3,964,744)        

เงินสดรับจากการขายสินทรัพยถ์าวร 500                      850,570            10,000              570                    

เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 12 112,431,256        -               114,420,000    -                

เงินสดจ่ายส าหรับเงินใหกู้ย้มืระยะสั้นและเงินทดรองจ่าย

แก่กิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั -                   -               (2,000,000)       (5,000,000)        

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย (14,365,969)         (39,766,012)     (14,580,000)     (52,020,000)      

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมลงทุน (31,637,754)         (22,716,095)     (22,617,666)     (35,782,363)      

กระแสเงนิสดจากกจิกรรมจัดหาเงนิ

จ่ายดอกเบ้ีย (11,965)                -               (52)                   -                

เงินสดจ่ายช าระหน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน (147,736)              (103,302)          -               -                

เงินปันผลจ่าย (8,442,000)           (6,821,250)       (8,442,000)       (6,821,250)        

เงินปันผลจ่าย-ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม (3,846,500)           -               -               -                

เงินสดจ่ายส าหรับคา่ใชจ่้ายทางตรงเก่ียวกบัการจ าหน่ายหุน้เพ่ิมทุน -                   (2,756,376)       -               (2,756,376)        

เงินสดสุทธิใชไ้ปในกิจกรรมจดัหาเงิน (12,448,201)         (9,680,928)       (8,442,052)       (9,577,626)        

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมข้ึน (ลดลง) สุทธิ 265,290               187,689            (2,051,400)       (16,383,886)      

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 1 มกราคม 199,764,066        191,349,207    174,119,654    190,503,540     

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่ 31 ธันวาคม 200,029,356        191,536,896    172,068,254    174,119,654     

-                           0-                       

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) และบริษทัย่อย

งบกระแสเงินสด (ต่อ)
ส าหรับปีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน่วย : บาท

งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

 

บริษทั โคแมนช่ี อนิเตอร์เนช่ันแนล จ ำกดั (มหำชน) และบริษทัย่อย 
หมำยเหตุประกอบงบกำรเงิน 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 2561 

1. กำรด ำเนินงำนและข้อมูลทัว่ไปของบริษัทและบริษัทย่อย 
บริษทั โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ำกดั (มหำชน) (“บริษทั”) ได้จดทะเบียนจดัตั้งเป็นบริษทัจ ำกดั  
ตำมประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชยข์องไทย เม่ือวนัท่ี 10 มกรำคม 2546 โดยด ำเนินธุรกิจค้ำขำย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์และโปรแกรมคอมพิวเตอร์ รวมถึงให้กำรบริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำรอ่ืน  
ซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยมีสถำนประกอบกำรจดทะเบียนอยูเ่ลขท่ี 252/118 ห้อง อี-เอฟ 
ชั้น 23 อำคำรส ำนกังำนเมืองไทย-ภทัร 2 ถนนรัชดำภิเษก แขวงหว้ยขวำง เขตหว้ยขวำง กรุงเทพมหำนคร 

เม่ือวนัท่ี 31 พฤษภำคม 2559 ท่ีประชุมวิสำมญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ได้มีมติอนุมติักำรแปรสภำพจำก
บริษทัจ ำกดัเป็นบริษทัมหำชนจ ำกดัเพื่อให้สำมำรถยื่นค ำขออนุญำตต่อส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์เพื่อออกและเสนอขำยหุ้นต่อประชำชนและกำรยื่นเขำ้จดทะเบียนเป็น
หลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัได้จดทะเบียนแปรสภำพเป็นบริษทั
มหำชนจ ำกดัแลว้เม่ือวนัท่ี 10 มิถุนำยน 2559 

ผูถื้อหุน้ใหญ่ไดแ้ก่ กลุ่มนำยสมบูรณ์ ศุขีวริิยะ ซ่ึงถือหุน้ในบริษทั ร้อยละ 33.03  

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ล ำดบั ช่ือบริษัท วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง ธุรกจิหลกั ที่ต้ัง 
1 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ี

จ ำกดั 
31 พฤษภำคม 2549 ใหบ้ริกำรเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กรุงเทพมหำนคร
ประเทศไทย 

2 บริษทั วนิสตำร์เทค จ ำกดั (1) 31 มกรำคม 2556 ใหบ้ริกำรเก่ียวกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหำนคร
ประเทศไทย 

(1) ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัได้ซ้ือหุ้นสำมญัของ บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั จ ำนวน 28,875 หุ้น คิดเป็น
สดัส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีช ำระแลว้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 4 และ 11) 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 

ล ำดบั ช่ือบริษัท วันที่จดทะเบียนจัดตั้ง ธุรกจิหลกั ที่ต้ัง 
1 บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ 

(ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
14 กุมภำพนัธ์ 2550 ใหบ้ริกำรเก่ียวกบั

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
กรุงเทพมหำนคร
ประเทศไทย 

2 บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ี
จ ำกดั 

31 พฤษภำคม 2549 ใหบ้ริกำรเก่ียวกบั
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

กรุงเทพมหำนคร
ประเทศไทย 
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เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 บริษทัไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้นกบัผูถื้อหุ้นรำยเดิม เพื่อขำยหุ้นสำมญัทั้งหมด
ท่ีถืออยูใ่นบริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด์) จ  ำกดั จ  ำนวน 234,610 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99 
ของหุน้ท่ีออกและช ำระเตม็มูลค่ำแลว้ ซ่ึงกำรขำยแลว้เสร็จในวนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 (ดูหมำยเหตุขอ้ 12) 

บริษทัมีรำยกำรและควำมสัมพนัธ์อยำ่งมีสำระส ำคญักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั ดงันั้นงบกำรเงินน้ีจึงอำจไม่
แสดงถึงเง่ือนไขท่ีอำจมีอยู่หรือผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงอำจเกิดข้ึนในกรณี ท่ีบริษัทได้ด ำเนินงำน             
โดยปรำศจำกควำมสัมพนัธ์ดงักล่ำว 

2. เกณฑ์กำรจัดท ำและกำรน ำเสนองบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
2.1 บริษัทและบริษัทย่อยจดัท ำบัญชีเป็นเงินบำทและจดัท ำงบกำรเงินตำมกฎหมำยเป็นภำษำไทยตำม

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินและวธีิปฏิบติัทำงกำรบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปในประเทศไทย 

2.2 งบกำรเงินของบริษทัและบริษทัยอ่ยไดจ้ดัท ำข้ึนตำมมำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัท่ี 1 (ปรับปรุง 2560) 
เร่ือง “กำรน ำเสนองบกำรเงิน” ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 เป็นตน้ไป และตำมขอ้บงัคบัของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
ลงวนัท่ี 2 ตุลำคม 2560 เร่ือง “กำรจดัท ำและส่งงบกำรเงินและรำยกำรเก่ียวกบัฐำนะกำรเงินและ
ผลกำรด ำเนินงำนของบริษทัจดทะเบียน พ.ศ. 2560” และตำมประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ 
เร่ือง “ก ำหนดรำยกำรยอ่ท่ีตอ้งมีในงบกำรเงิน (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2559” ลงวนัท่ี 11 ตุลำคม 2559 

2.3 งบกำรเงินน้ีไดจ้ดัท ำข้ึนโดยใชเ้กณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององคป์ระกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญั 

2.4 เกณฑก์ำรจดัท ำงบกำรเงินรวม 
(ก) งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 ไดร้วมบญัชีของบริษทัและ

บริษทัยอ่ย ซ่ึงบริษทัมีอ ำนำจควบคุมหรือถือหุ้นเกินกว่ำร้อยละห้ำสิบของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง
ในบริษทัยอ่ยโดยมีรำยละเอียดดงัต่อไปน้ี 

ช่ือบริษัท ประเภท จัดตั้งขึน้ใน จ ำนวนหุ้นท่ีถือ ถือหุ้นในอัตรำร้อยละ 
 ธุรกิจ ประเทศ ณ วันท่ี 31 ธันวำคม ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 
   2561 2560 2561 2560 

บริษัทย่อย       
บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์  

 (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 
บริกำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไทย - 234,610 - 99.99 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั บริกำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไทย 51,000 51,000 51.00 51.00 

  บริษทั วนิสตำร์เทค จ ำกดั บริกำรโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ ไทย 28,875 - 87.50 - 
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(ข) กำรรวมธุรกิจ 
บริษทับนัทึกบญัชีส ำหรับกำรรวมธุรกิจตำมวธีิซ้ือ 

ค่ำควำมนิยม ถูกวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ โดยวดัจำกมูลค่ำยุติธรรมของส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ซ่ึงรวมถึง
กำรรับรู้จ ำนวนส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุมในผูถู้กซ้ือ หักด้วยมูลค่ำสุทธิ (มูลค่ำยุติธรรม)      
ของสินทรัพยท่ี์ระบุไดท่ี้ไดม้ำและหน้ีสินท่ีรับมำซ่ึงวดัมูลค่ำ ณ วนัท่ีซ้ือ 

ส่ิงตอบแทนท่ีโอนให้ ตอ้งวดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยท่ี์โอนไป หน้ีสินท่ีบริษทัก่อข้ึน
เพื่อจ่ำยช ำระให้แก่เจำ้ของเดิม และส่วนไดเ้สียในส่วนของเจำ้ของที่ออกโดยบริษทั ทั้งน้ี
ส่ิงตอบแทนท่ีโอนใหย้งัรวมถึงมูลค่ำยติุธรรมของหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนเม่ือรวมธุรกิจ  

หน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึนของบริษทัท่ีถูกซ้ือท่ีรับมำจำกกำรรวมธุรกิจ รับรู้เป็นหน้ีสินหำกมีภำระผูกพนั
ในปัจจุบนัซ่ึงเกิดข้ึนจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และสำมำรถวดัมูลค่ำยติุธรรมไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

ตน้ทุนท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรซ้ือของบริษทัท่ีเกิดข้ึนซ่ึงเป็นผลมำจำกกำรรวมธุรกิจ เช่น ค่ำท่ีปรึกษำ
กฎหมำย ค่ำธรรมเนียมวชิำชีพและค่ำท่ีปรึกษำอ่ืน  ๆถือเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดข้ึน 

(ค) รำยกำรบญัชีระหวำ่งบริษทัและบริษทัยอ่ยท่ีมีสำระส ำคญัไดถู้กตดับญัชีออกจำกงบกำรเงินรวมน้ีแลว้
งบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้จดัท ำข้ึนโดยใช้งบกำรเงินของ
บริษทัย่อย ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ซ่ึงไดต้รวจสอบแลว้ ยกเวน้งบกำรเงิน
ของบริษทัวินสตำร์เทค จ ำกดั ยงัไม่ไดต้รวจสอบ ดงันั้น งบกำรเงินรวมไดร้วมงบกำรเงินของบริษทั
ดงักล่ำว โดยอำศยัขอ้มูลท่ีจดัท ำโดยผูบ้ริหำรของบริษทัย่อย สินทรัพย ์หน้ีสิน และก ำไร (ขำดทุน) 
ของบริษทัดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่มีสำระส ำคญัต่องบกำรเงินรวม  

(ง) ในวนัท่ี 20 มิถุนำยน 2560 บริษัทได้ซ้ือหุ้นสำมัญของ บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ  ำกัด 
จ ำนวน 51,000 หุน้ คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 51 ของทุนท่ีช ำระแลว้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 11)  

(จ) ในวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของ บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั จ ำนวน 28,875 
หุน้ คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุน้ร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีช ำระแลว้ (ดูหมำยเหตุขอ้ 11)  
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(ฉ) บริษทัไดล้งนำมในสัญญำซ้ือขำยหุ้นเม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 เพื่อขำยหุน้สำมญัทั้งหมดท่ีถืออยูใ่น 
บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ  ำกดั จ ำนวน 234,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
99.99 ของหุ้นท่ีออกและช ำระเต็มมูลค่ำแลว้ให้แก่ผูถื้อหุ้นรำยเดิมในรำคำเสนอซ้ือ 487.70 
บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 114.42 ลำ้นบำท บริษทัไดรั้บช ำระเงินค่ำหุ้นจ ำนวน 11.44 ลำ้นบำท 
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 และบริษัทได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นส่วนท่ีเหลือแล้วเม่ือวนัท่ี           
9 ตุลำคม 2561 

2.5 มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเร่ิมมีผลบงัคบัใชใ้นปีบญัชีปัจจุบนัและท่ีจะมีผลบงัคบัในอนำคต
มีรำยละเอียดดงัน้ี 

1) กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีออกใหม่และปรับปรุงใหม่มำถือปฏิบติั 

ในระหว่ำงงวด บริษทัและบริษทัย่อยไดน้ ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง
และฉบบัใหม่รวมถึงแนวปฏิบติัทำงบญัชีท่ีออกโดยสภำวิชำชีพบญัชี ซ่ึงมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ
รอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 มำถือปฏิบติั มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวไดรั้บกำรปรับปรุงหรือจดัให้มีข้ึนเพื่อให้มีเน้ือหำเท่ำเทียมกบัมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินระหว่ำงประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุงถอ้ยค ำและค ำศพัท ์
กำรตีควำมและกำรให้แนวปฏิบติัทำงกำรบญัชีกบัผูใ้ชม้ำตรฐำน กำรน ำมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินดงักล่ำวมำถือปฏิบติัน้ีไม่มีผลกระทบอย่ำงเป็นสำระส ำคญัต่องบกำรเงินของ
บริษทั 

 

 

2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้ แต่ยงัไม่มีผลบงัคบัใช ้

2.1) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

สภำวิชำชีพบญัชีไดอ้อกประกำศเก่ียวกบัมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ ซ่ึงไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เม่ือวนัท่ี 
14 มีนำคม 2561 และจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมใน
หรือหลงัวนัท่ี 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรรับรู้รำยไดจ้ำก
สัญญำท่ีท ำกับลูกค้ำ โดยมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีจะน ำมำแทน
มำตรฐำนและกำรตีควำมมำตรฐำนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองรำยไดเ้ม่ือมีผลบงัคบัใช้ ไดแ้ก่ 
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 11 เร่ือง สัญญำก่อสร้ำง มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 18 เร่ือง 
รำยได้ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรบญัชี ฉบับท่ี 31 เร่ือง รำยได้ - รำยกำรแลกเปล่ียน
เก่ียวกบับริกำรโฆษณำ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 13 เร่ือง 
โปรแกรมสิทธิพิเศษแก่ลูกคำ้ กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 
เร่ือง สัญญำส ำหรับกำรก่อสร้ำงอสังหำริมทรัพย ์และกำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 18 เร่ือง กำรโอนสินทรัพยจ์ำกลูกคำ้ ซ่ึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงิน ฉบบัท่ี 15 ก ำหนดวธีิปฏิบติัในช่วงเปล่ียนแปลงโดยให้ใชว้ธีิปรับยอ้นหลงัตำม
มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 8 เร่ือง นโยบำยกำรบญัชี กำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร  
ทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด หรือรับรู้ผลกระทบสะสมยอ้นหลงัจำกกำรปรับใชม้ำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีเป็นรำยกำรปรับปรุงก ำไรสะสมตน้งวดของงวดปัจจุบนั 

หลกักำรส ำคญัของมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำ
ท่ีท ำกบัลูกคำ้ คือกิจกำรรับรู้รำยไดเ้พื่อแสดงกำรส่งมอบสินคำ้หรือบริกำรท่ีสัญญำให้
ลูกค้ำในจ ำนวนเงิน ท่ีสะท้อนถึงส่ิงตอบแทนท่ี กิจกำรคำดว่ำจะมี สิทธิได้รับ               
จำกกำรแลกเปล่ียนสินค้ำหรือบริกำร มำตรฐำนก ำหนดหลักกำรส ำคญั 5 ขั้นตอน      
ในกำรรับรู้รำยไดด้งัต่อไปน้ี 

ขั้นตอนแรก: ระบุสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 

ขั้นท่ีสอง: ระบุภำระท่ีตอ้งปฏิบติัในสัญญำ 

ขั้นท่ีสำม: ก ำหนดรำคำของรำยกำร 

ขั้นท่ีส่ี: ปันส่วนรำคำของรำยกำรใหก้บัภำระท่ีตอ้งปฏิบติัท่ีรวมอยูใ่นสัญญำ 

ขั้นท่ีหำ้: รับรู้รำยไดเ้ม่ือ (หรือขณะท่ี) กิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน 

ภำยใตม้ำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 15 เร่ือง รำยไดจ้ำกสัญญำท่ีท ำกบัลูกคำ้ 
กิจกำรตอ้งรับรู้รำยไดเ้ม่ือกิจกำรปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติัเสร็จส้ิน เช่น เม่ืออ ำนำจ
ควบคุมของสินคำ้หรือบริกำรท่ีจะตอ้งปฏิบติัตำมภำระท่ีตอ้งปฏิบติันั้นมีกำรส่งมอบ
สินคำ้หรือบริกำรใหก้บัลูกคำ้เสร็จส้ินแลว้ 
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2.2) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่มเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สภำวิชำชีพบัญชีได้ออกประกำศเก่ียวกับมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินกลุ่ม
เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ซ่ึงได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแล้วเม่ือวนัท่ี 21 กันยำยน 
2561 และจะมีผลบงัคบัใช้ส ำหรับงบกำรเงินท่ีมีรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเร่ิมในหรือหลงั
วนัท่ี 1 มกรำคม 2563 เป็นตน้ไป ประกอบดว้ยมำตรฐำนดงัต่อไปน้ี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 32 เร่ือง กำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรบัญชีฉบับน้ีก ำหนดหลักกำรเก่ียวกับกำรแสดงรำยกำรเคร่ืองมือ          
ทำงกำรเงินเป็นหน้ีสินหรือส่วนของเจำ้ของ และกำรหักกลบสินทรัพยท์ำงกำรเงินกบั
หน้ีสินทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีใชก้บักำรจดัประเภทเคร่ืองมือทำงกำรเงิน
ในมุมของผูอ้อกเคร่ืองมือทำงกำรเงินเพื่อจดัเป็นสินทรัพยท์ำงกำรเงิน หน้ีสินทำงกำรเงิน 
และตรำสำรทุน รวมถึงกำรจดัประเภทดอกเบ้ีย เงินปันผล ผลก ำไรและขำดทุนท่ีเก่ียวขอ้ง 
และสถำนกำรณ์ท่ีท ำใหสิ้นทรัพยท์ำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินตอ้งหกักลบกนั  

มำตรฐำนกำรบญัชีฉบบัน้ีตอ้งถือปฏิบติัโดยปรับยอ้นหลงั ทั้งน้ีส ำหรับกำรถือปฏิบติั
เป็นคร้ังแรกส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีท่ีเร่ิมในหรือก่อนปี 2563 กิจกำรอำจเลือก
ปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีโดยไม่ตอ้งปรับปรุงยอ้นหลงัโดย
ให้กิจกำรปรับปรุงรำยกำรทั้งหมดท่ีมีอยู่ ณ วนัท่ีถือปฏิบติัเป็นคร้ังแรก โดยพิจำรณำ
ตำมข้อก ำหนดของมำตรฐำนฉบบัน้ี และผลกระทบสะสมท่ีเกิดจำกกำรปฏิบติัตำม
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรำยกำรปรับปรุงกับก ำไร
สะสมหรือองคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุ้น (ตำมควำมเหมำะสม) ณ วนัแรกท่ีมี
กำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำน ทั้งน้ีใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่ำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 7 กำรเปิดเผยขอ้มูลเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดให้กิจกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงิน
เพื่อให้ผู ้ใช้งบกำรเงินสำมำรถประเมินเก่ียวกับควำมมีนัยส ำคัญของเคร่ืองมือ 
ทำงกำรเงินต่อฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของกิจกำร และลกัษณะและระดบั
ของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงินท่ีกิจกำรเปิดรับระหวำ่งรอบระยะเวลำ
รำยงำนและ ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน รวมทั้งแนวทำงกำรบริหำรควำมเส่ียง
ดงักล่ำว  
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ส ำหรับงบกำรเงินประจ ำปีท่ีกิจกำรถือปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรก กิจกำรไม่จ  ำเป็นตอ้งแสดงขอ้มูลเปรียบเทียบส ำหรับกำรเปิดเผย
ขอ้มูลเก่ียวกบัลกัษณะและระดบัของควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ก ำหนดหลกักำรส ำหรับกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ส ำหรับสินทรัพย์ทำงกำรเงินและหน้ีสินทำงกำรเงินเพื่อเสนอข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับ 
กำรตดัสินใจและเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรประเมินถึงจ ำนวนเงิน จงัหวะ
เวลำ และควำมไม่แน่นอนของกระแสเงินสดในอนำคตของกิจกำร มำตรฐำนกำรรำยงำน
ทำงกำรเงินฉบบัน้ี แบ่งเป็น 3 ส่วนไดแ้ก่ กำรรับรู้รำยกำรและกำรวดัมูลค่ำ กำรดอ้ยค่ำ 
และกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง  

สินทรัพยท์ำงกำรเงินทั้งหมดท่ีถูกรับรู้ภำยใตข้อบเขตมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงินตอ้งวดัมูลค่ำภำยหลงัดว้ยรำคำทุนตดัจ ำหน่ำยหรือ
มูลค่ำยุติธรรม ส ำหรับเงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีถือตำมโมเดลธุรกิจซ่ึงมีวตัถุประสงค์
เพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและกระแสเงินสดตำมสัญญำนั้นเป็นกำรจ่ำยเพียง 
เงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ในวนัท่ีก ำหนดไวต้้องวดัมูลค่ำด้วย
รำคำทุนตดัจ ำหน่ำย ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน เงินลงทุนในตรำสำรหน้ีท่ีถือตำม
โมเดลธุรกิจซ่ึงเขำ้เง่ือนไขทั้งสองขอ้คือเพื่อรับกระแสเงินสดตำมสัญญำและเพื่อขำย
สินทรัพยท์ำงกำรเงินและขอ้ก ำหนดตำมสัญญำของสินทรัพยท์ำงกำรเงิน ซ่ึงท ำให้เกิด
กระแสเงินสดซ่ึงเป็นกำรจ่ำยเพียงเงินตน้และดอกเบ้ียจำกยอดคงเหลือของเงินตน้ใน
วนัท่ีก ำหนดไวต้อ้งวดัมูลค่ำดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เงินลงทุน
ในตรำสำรหน้ีท่ีไม่เขำ้เง่ือนไขทั้งหมดและเงินลงทุนในตรำสำรทุนตอ้งวดัมูลค่ำดว้ย
มูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน นอกจำกน้ีภำยใต้
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน กิจกำรอำจเลือก
ให้เงินลงทุนในตรำสำรทุน (ไม่ใช่เงินลงทุนท่ีถือไวเ้พื่อคำ้หรือไม่เป็นส่ิงตอบแทนท่ี
คำดวำ่จะตอ้งจ่ำยซ่ึงเกิดจำกกำรรวมธุรกิจ) วดัดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน 
ให้แสดงกำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำยุติธรรมท่ีเกิดข้ึนภำยหลงัในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ
อ่ืน กิจกำรตอ้งรับรู้เงินปันผลจำกเงินลงทุนดงักล่ำวในก ำไรหรือขำดทุน 
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กำรวดัมูลค่ำของหน้ีสินทำงกำรเงินดว้ยมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือขำดทุน มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9 เคร่ืองมือทำงกำรเงิน  ก ำหนดให้จ  ำนวนเงินของ 
กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรมของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลง    
ควำมเส่ียงด้ำนเครดิตของหน้ีสินนั้นต้องแสดงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน เวน้แต่    
กำรรับรู้ของกำรเปล่ียนแปลงในก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนจะก่อให้เกิดหรือขยำยกำรจบัคู่
อย่ำงไม่เหมำะสมทำงกำรบญัชีในก ำไรหรือขำดทุน กำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำยุติธรรม
ของหน้ีสินทำงกำรเงินท่ีเป็นผลจำกกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียงดำ้นเครดิตตอ้งไม่ถูกโอน
ไปเป็นก ำไรหรือขำดทุนในภำยหลงั 

กำรด้อยค่ำของสินทรัพย์ทำงกำรเงิน มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับท่ี 9       
เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดให้ใช้วิธีผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึน   
วธีิผลขำดทุนดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนนั้นก ำหนดใหกิ้จกำรตอ้งบนัทึกค่ำเผือ่ผลขำดทุน
ส ำหรับผลขำดทุนด้ำนเครดิตท่ีคำดว่ำจะเกิดข้ึนและกำรเปล่ียนแปลงของผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนในแต่ละวนัท่ีรำยงำนเพื่อสะทอ้นกำรเปล่ียนแปลงควำมเส่ียง
ดำ้นเครดิตนบัตั้งแต่กำรรับรู้เม่ือเร่ิมแรก หรือกล่ำวอีกอยำ่งหน่ึงคือกำรรับรู้ผลขำดทุน
ดำ้นเครดิตไม่จ  ำเป็นตอ้งรอใหเ้กิดเหตุกำรณ์ดำ้นเครดิตข้ึนก่อน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน ก ำหนดลกัษณะ
ของรำยกำรท่ีเขำ้เง่ือนไขกำรบญัชีป้องกนัควำมเส่ียง โดยเฉพำะลกัษณะของเคร่ืองมือท่ี
เขำ้เง่ือนไขส ำหรับเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกนัควำมเส่ียงซ่ึงมีอย่ำงแพร่หลำยและลกัษณะ
ขององค์ประกอบของควำมเส่ียงของรำยกำรท่ีไม่ใช่รำยกำรทำงกำรเงินท่ีเขำ้เง่ือนไข
กำรบัญชีป้องกันควำมเส่ียง นอกจำกน้ีมำตรฐำนได้น ำหลักกำรควำมสัมพนัธ์ทำง
เศรษฐกิจมำใช้ในกำรทดสอบควำมมีประสิทธิผล พร้อมทั้งก ำหนดกำรเปิดเผยขอ้มูล
เก่ียวกบักิจกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียงของกิจกำร 
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กิจกำรสำมำรถเลือกปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ีแบบปรับปรุง
ยอ้นหลังตำมมำตรฐำนกำรบัญชี ฉบบัท่ี 8 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง นโยบำยกำรบัญชี   
กำรเปล่ียนแปลงกำรประมำณกำรทำงบญัชีและขอ้ผิดพลำด มำตรฐำนกำรรำยงำนทำง
กำรเงินฉบบัน้ีไม่ตอ้งถือปฏิบติักบัรำยกำรท่ีไดมี้กำรตดัรำยกำรแลว้ ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใช้
มำตรฐำนคร้ังแรก หรือกิจกำรสำมำรถเลือกปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ฉบบัน้ีโดยปรับปรุงรำยกำรผลกระทบสะสมท่ีเกิดจำกกำรใช้มำตรฐำนกำรรำยงำน  
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีเป็นคร้ังแรก เป็นรำยกำรปรับปรุงกบัก ำไรสะสม (หรือองคป์ระกอบอ่ืน
ของส่วนของผูถื้อหุ้น (ตำมควำมเหมำะสม)) ณ วนัท่ีเร่ิมตน้ใชม้ำตรฐำนคร้ังแรก ทั้งน้ี 
ใหเ้ปิดเผยขอ้เทจ็จริงดงักล่ำว 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 16 เร่ือง กำรป้องกนัควำมเส่ียงของ
เงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี อธิบำยประเด็นส ำคญัท่ีเก่ียวขอ้ง
กบักำรป้องกนัควำมเส่ียงท่ีเกิดข้ึนจำกเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ ไดแ้ก่ 
สกุลเงินท่ีใช้น ำเสนองบกำรเงินไม่ก่อให้เกิดฐำนะเปิดต่อควำมเส่ียงท่ีกิจกำรน ำกำร
บญัชีป้องกันควำมเส่ียงมำปฏิบัติ และเคร่ืองมือท่ีใช้ป้องกันควำมเส่ียงท่ีใช้ในกำร
ป้องกนัควำมเส่ียงของเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงำนต่ำงประเทศ กำรตีควำมมำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีก ำหนดให้ใช้วิธี เป ล่ียนทันทีเป็นต้นไปส ำหรับ 
กำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 19 เร่ือง กำรช ำระหน้ีสินทำงกำรเงิน
ดว้ยตรำสำรทุน 

กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัน้ี ระบุถึงกรณีท่ีลูกหน้ีออกตรำสำรทุน
ให้แก่เจำ้หน้ีเพื่อช ำระหน้ีสินทำงกำรเงินทั้งหมดหรือบำงส่วน ลูกหน้ีตอ้งตดัรำยกำร
หน้ีสินทำงกำรเงินทั้ งหมดหรือบำงส่วนดังกล่ำว กำรตีควำมมำตรฐำนกำรรำยงำน    
ทำงกำรเงินฉบบัน้ีก ำหนดใหใ้ชว้ธีิปรับยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 
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2.3) มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 2561 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัปรับปรุง 2561 ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใชส้ ำหรับ 
งบกำรเงินที่มีรอบระยะเวลำบญัชีที่เร่ิมในหรือหลงัวนัที่ 1 มกรำคม 2562 เป็นตน้ไป  
ไดป้ระกำศในรำชกิจจำนุเบกษำแลว้เมื่อวนัที่ 27 พฤศจิกำยน 2561 ทั้งน้ี มำตรฐำน
กำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวไดร้ับกำรปรับปรุงเพื ่อให้มีเนื้อหำเท ่ำเทียมกบั
มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินระหวำ่งประเทศ โดยส่วนใหญ่เป็นกำรปรับปรุง
ถอ้ยค ำและค ำศพัท ์และกำรอ้ำงอิงถึงมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบบัอ่ืน ยกเวน้
มำตรฐำนฉบบัต่อไปน้ีซ่ึงมีกำรปรับปรุงหรือเพิ ่มเติมขอ้ก ำหนดและแนวปฏิบติั
ทำงกำรบญัชี 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัที่ 28 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง เงินลงทุนในบริษทัร่วมและ 
กำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชีที่ปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชัดเจนเกี่ยวกับกำรเลือกวิธีกำร
วดัมูลค่ำเงินลงทุนในบริษทัร่วมหรือกำรร่วมคำ้ดว้ยวิธีมูลค่ำยุติธรรมผำ่นก ำไรหรือ
ขำดทุน (ซ่ึงถือโดยกิจกำรหรือถือโดยทำงออ้มผำ่นกิจกำรซ่ึงเป็นกิจกำรร่วมลงทุน 
กองทุนรวม กองทรัสต ์หรือกิจกำรท่ีมีลกัษณะคลำ้ยคลึงกนั รวมถึงกองทุนประกนัภยั
แบบควบกำรลงทุน) โดยกิจกำรตอ้งเลือกวิธีกำรน้ีส ำหรับแต่ละบริษทัร่วมหรือ 
กำรร่วมคำ้ ณ วนัที่รับรู้รำยกำรคร้ังแรกของบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ มำตรฐำน 
กำรบญัชีฉบบัน้ีก ำหนดให้ใชว้ิธีปรับยอ้นหลงัส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

นอกจำกน้ี มำตรฐำนกำรบญัชีที่ปรับปรุงใหม่น้ี ไดอ้ธิบำยให้ชดัเจนถึงกำรพิจำรณำ
เก่ียวกบักำรดอ้ยค่ำของเงินลงทุนในบริษทัร่วมและกำรร่วมคำ้ 

มำตรฐำนกำรบญัชี ฉบบัท่ี 40 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง อสังหำริมทรัพยเ์พื่อกำรลงทุน 

มำตรฐำนกำรบญัชีท่ีปรับปรุงใหม่น้ี อธิบำยให้ชดัเจนเก่ียวกบักำรโอนอสังหำริมทรัพย์
เพื่อกำรลงทุนไปยงับญัชีอ่ืน ๆ หรือกำรโอนจำกบญัชีอ่ืน ๆ มำเป็นอสังหำริมทรัพยเ์พื่อ
กำรลงทุนเฉพำะเม่ือมีกำรเปล่ียนแปลงกำรใช้งำนของอสังหำริมทรัพยน์ั้น มำตรฐำน
กำรบัญชีฉบับน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไปส ำหรับกำรเปล่ียนแปลง
ดงักล่ำว 
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มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 2 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง กำรจ่ำยโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑ ์

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ไดเ้พิ่มขอ้ก ำหนดต่ำง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

1.) ให้ข้อก ำหนดเก่ียวกับวิธีปฏิบัติส ำหรับเง่ือนไขกำรได้รับสิทธิและเง่ือนไข 
กำรไดรั้บสิทธิท่ีไม่ใช่เง่ือนไขกำรบริกำรหรือผลงำน ส ำหรับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้น
เป็นเกณฑท่ี์ช ำระดว้ยเงินสด  

2.) ให้ข้อก ำหนดเก่ียวกับกำรจ่ำยโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ท่ีช ำระด้วยยอดสุทธิจำก 
ภำระผกูพนัภำษีเงินไดห้กั ณ ท่ีจ่ำย  

3.) ให้ขอ้ก ำหนดเก่ียวกบักำรบญัชีส ำหรับกำรปรับปรุงเง่ือนไขของกำรจ่ำยโดยใชหุ้้น
เป็นเกณฑ์ท่ีเปล่ียนกำรจดัประเภทจำกกำรจ่ำยช ำระดว้ยเงินสดเป็นกำรจ่ำยช ำระ
ดว้ยตรำสำรทุน 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินฉบับน้ีก ำหนดให้ใช้วิธีเปล่ียนทันทีเป็นต้นไป 
ส ำหรับกำรเปล่ียนแปลงดงักล่ำว 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 4 (ปรับปรุง 2561) เร่ือง สัญญำประกนัภยั 

มำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีปรับปรุงใหม่น้ี ก ำหนดทำงเลือกส ำหรับธุรกิจ
ประกนัภยัในกำรปฏิบติัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 9 เร่ือง เคร่ืองมือ
ทำงกำรเงิน (“TFRS 9”) ดงัน้ี 

1.) กำรยกเวน้กำรถือปฏิบติัตำม TFRS 9 เป็นกำรชัว่ครำว  

กิจกำรท่ีมีกิจกรรมหลกัเก่ียวขอ้งกบักำรประกนัภยัอำจเลือกท่ีจะถือปฏิบติัตำมแนว
ปฏิบติัทำงกำรบญัชี เร่ือง เคร่ืองมือทำงกำรเงิน และกำรเปิดเผยขอ้มูลส ำหรับธุรกิจ
ประกนัภยั แทนกำรถือปฏิบติัตำม TFRS 9 โดยกิจกำรสำมำรถยกเวน้กำรถือปฏิบติั
ตำม TFRS 9 น้ีจนถึงรอบบญัชีท่ีเร่ิมก่อนวนัท่ี 1 มกรำคม 2565 หรือก่อน TFRS 17 
จะมีผลบงัคบัใช ้

2.) วธีิปรับผลกระทบรำยกำร (The Overlay approach)  

วธีิกำรน้ีไม่อนุญำตใหใ้ชใ้นประเทศไทย 
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ผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยจะน ำมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินท่ีเก่ียวขอ้งมำ
เร่ิมถือปฏิบติักบังบกำรเงินของบริษทัและบริษทัย่อย เม่ือมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ดงักล่ำวมีผลบงัคบัใช ้โดยผูบ้ริหำรของบริษทัและบริษทัยอ่ยอยูร่ะหวำ่งกำรประเมินผล
กระทบจำกมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงินดงักล่ำวท่ีมีต่องบกำรเงินของบริษทัและ
บริษทัยอ่ยในงวดท่ีจะเร่ิมถือปฏิบติั 

 

3. นโยบำยกำรบัญชีทีส่ ำคัญ 
งบกำรเงินน้ีได้จดัท ำข้ึนโดยใช้เกณฑ์รำคำทุนเดิมในกำรวดัมูลค่ำขององค์ประกอบของงบกำรเงิน 
ยกเวน้ตำมท่ีไดเ้ปิดเผยในนโยบำยกำรบญัชีท่ีส ำคญัดงัต่อไปน้ี 
3.1 เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด หมำยถึง เงินสดและเงินฝำกสถำบันทำงกำรเงิน ซ่ึงถึง
ก ำหนดจ่ำยคืนภำยในระยะเวลำไม่เกิน 3 เดือนนบัจำกวนัท่ีไดม้ำและไม่มีขอ้จ ำกดัในกำรเบิกใช ้

3.2 เงินลงทุนชัว่ครำว 
เงินฝำกประจ ำท่ีถึงก ำหนดจ่ำยคืนเกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน และไม่ติดภำระค ้ ำประกัน
จดัเป็นเงินลงทุนชัว่ครำว โดยแสดงในรำคำทุน 

3.3 ลูกหน้ีกำรคำ้ 
ลูกหน้ีกำรคำ้ แสดงดว้ยมูลค่ำท่ีจะไดรั้บสุทธิจำกค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ (ถำ้มี) บริษทัและบริษทัยอ่ย
ตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญโดยพิจำรณำจำกอำยุหน้ีคงคำ้งและประสบกำรณ์ของผูบ้ริหำรเก่ียวกับ 
กำรช ำระหน้ี 

3.4 สินคำ้คงเหลือ 
สินคำ้คงเหลือแสดงตำมรำคำทุนหรือมูลค่ำสุทธิท่ีจะไดรั้บ แลว้แต่รำคำใดจะต ่ำกว่ำ รำคำทุน
ค ำนวณโดยวธีิเขำ้ก่อนออกก่อน 

มูลค่ำสุทธิที่จะไดรั้บเป็นกำรประมำณรำคำที่จะขำยไดจ้ำกกำรด ำเนินธุรกิจปกติหักค่ำใช้จ่ำย
ในกำรขำย 

งำนระหวำ่งท ำประกอบดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำและตน้ทุนให้บริกำรรอรับรู้  
รำยได ้ตน้ทุนงำนระหวำ่งท ำรวมตน้ทุนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีซ้ือมำเพื่อพฒันำ ตน้ทุนกำรให้บริกำร
จำกหน่วยงำนภำยนอกและพนกังำนของบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกบักำรพฒันำดงักล่ำว 
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3.5 เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยถือเป็นเงินลงทุนระยะยำว แสดงมูลค่ำตำมวิธีรำคำทุนสุทธิจำก 
ค่ำเผื ่อผลขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ (ถ้ำมี) ในงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร บริษัทจะบันทึกขำดทุน 
จำกกำรดอ้ยค่ำ (ถำ้มี) ของเงินลงทุนดงักล่ำวในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 

กำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน 
เม่ือมีกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุน ผลต่ำงระหว่ำงจ ำนวนเงินสุทธิท่ีได้รับและมูลค่ำตำมบัญชี  
จะถูกบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

3.6 อุปกรณ์ 
อุปกรณ์แสดงในรำคำทุนหกัค่ำเส่ือมรำคำสะสมและค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำ (ถำ้มี) 

อุปกรณ์ไดร้ับกำรทบทวนกำรดอ้ยค่ำ ณ สิ้นรอบระยะเวลำรำยงำนเมื่อมีเหตุกำรณ์หรือ 
กำรเปล่ียนแปลงในสถำนกำรณ์ ซ่ึงบ่งช้ีวำ่มูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพยน์ั้นอำจจะไม่ไดรั้บคืน 

ค่ำเส่ือมรำคำ 
ค่ำเส่ือมรำคำบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน ค่ำเส่ือมรำคำ
ค ำนวณโดยวิธีเส้นตรงตลอดอำยุกำรให้ประโยชน์โดยประมำณของสินทรัพย์แต่ละรำยกำร 
ประมำณกำรอำยกุำรใหป้ระโยชน์แสดงไดด้งัน้ี 

ระบบโทรศพัท ์ 5 ปี 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5 ปี 
ยำนพำหนะ 5 ปี 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 5 ปี 

วิธีกำรคิดค่ำเส่ือมรำคำ อำยุกำรให้ประโยชน์ของสินทรัพย ์และมูลค่ำคงเหลือ ถูกทบทวนทุกส้ิน
รอบปีบญัชีและปรับปรุงตำมควำมเหมำะสม 

3.7 สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์และควำมสัมพนัธ์กบัลูกคำ้ ซ่ึงแสดงในรำคำทุน
หกัดว้ยค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม และค่ำเผือ่กำรลดมูลค่ำ (ถำ้มี)  
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ค่ำตดัจ ำหน่ำยของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตนแต่ละรำยกำร ค ำนวณตำมระยะเวลำอำยุกำรให้ประโยชน์
โดยประมำณของสินทรัพยแ์ต่ละรำยกำร ดงัน้ี 

ประเภท วธีิกำรตดัจ ำหน่ำย ระยะเวลำ 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ วธีิเสน้ตรง 3 - 5 ปี 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ วธีิเสน้ตรง 2 ปี 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ วธีิอตัรำส่วนของประมำณกำรรำยได ้ 5 ปี 4 เดือน 

3.8 กำรดอ้ยค่ำ 
สินทรัพยค์งเหลือตำมบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยไดร้ับกำรทบทวน ณ ทุกวนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนว่ำ มีขอ้บ่งช้ีเร่ืองกำรด้อยค่ำหรือไม่ ในกรณีท่ีมีขอ้บ่งช้ีจะท ำกำรประมำณ
มูลค่ำสินทรัพยท่ี์คำดวำ่จะได้รับคืน 

บริษทัและบริษทัย่อยจะรับรู้ขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำ เม่ือมูลค่ำตำมบญัชีของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำ
ตำมบญัชีของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดสูงกว่ำมูลค่ำท่ีจะได้รับคืน  ขำดทุนจำกกำรด้อยค่ำ
บนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 

กำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 
มูลค่ำท่ีคำดว่ำจะได้รับคืน หมำยถึง รำคำขำยสุทธิของสินทรัพย ์หรือมูลค่ำจำกกำรใช้ของ
สินทรัพย์ แล้วแต่มูลค่ำใดจะสูงกว่ำ ในกำรประเมินมูลค่ำจำกกำรใช้ของสินทรัพย์ ประมำณกำร
กระแสเงินสดท่ีจะไดรั้บในอนำคตจะคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้อตัรำคิดลด ก่อนค ำนวณ
ภำษีเงินไดเ้พื่อใหส้ะทอ้นมูลค่ำท่ีอำจประเมินไดใ้นตลำดปัจจุบนั ซ่ึงแปรไปตำมเวลำและควำมเส่ียง
ท่ีมีต่อสินทรัพย ์ส ำหรับสินทรัพยท่ี์ไม่ก่อให้เกิดกระแสเงินสดรับ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นหน่วยแยก
อิสระจำกสินทรัพยอ่ื์น จะพิจำรณำมูลค่ำท่ีคำดว่ำจะไดรั้บคืนรวมกบัหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิด
เงินสดท่ีสินทรัพยน์ั้นเก่ียวขอ้งดว้ย 

กำรกลบัรำยกำรดอ้ยค่ำ 
บริษทัและบริษทัย่อยจะกลบัรำยกำรขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำหำกมีกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำร
ท่ีใชใ้นกำรค ำนวณมูลค่ำท่ีคำดวำ่จะไดรั้บคืน 

บริษทัและบริษทัย่อยจะกลบัรำยกำรบญัชีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำเพียงเท่ำท่ีมูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย ์ไม่เกินกว่ำมูลค่ำตำมบญัชีภำยหลงัหักค่ำเส่ือมรำคำหรือค่ำตดัจ ำหน่ำย เสมือนหน่ึง 
ไม่เคยมีกำรบนัทึกขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำมำก่อน 
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3.9 ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 
ผลประโยชน์หลงัออกจำกงำนเม่ือเกษียณอำยุ 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน เป็นประมำณกำรเก่ียวกับภำระผูกพัน
ผลประโยชน์ของพนักงำนท่ีได้สิทธิรับเงินชดเชยเม่ือเกษียณอำยุตำมข้อบงัคบักำรท ำงำนของ
บริษทัและบริษทัยอ่ยและเป็นไปตำมกฎเกณฑ์ของพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน โดยประมำณ
กำรหน้ีสินดงักล่ำวค ำนวณโดยนักคณิตศำสตร์ประกนัภยัอิสระโดยพิจำรณำจำกขอ้สมมติฐำน 
ทำงคณิตศำสตร์ประกันภัยตำมวิธีคิดลดแต่ละหน่วยท่ีประมำณกำรไว ้(Projected Unit Credit 
Method) อันเป็นประมำณกำรจำกมูลค่ำปัจจุบันของกระแสเงินสดของผลประโยชน์ท่ีคำดว่ำ
จะต้องจ่ำยในอนำคตโดยค ำนวณบนพื้นฐำนของเงินเดือนพนักงำน อัตรำกำรหมุนเวียนของ
พนักงำน อตัรำมรณะ อำยุงำน และปัจจยัอ่ืนๆ ทั้งน้ีอตัรำคิดลดท่ีใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์ของพนักงำนหลังออกจำกงำนอ้ำงอิงจำกอัตรำผลตอบแทนของ
พนัธบตัรรัฐบำล ก ำไรหรือขำดทุนจำกกำรเปล่ียนแปลงประมำณกำรจะรับรู้ในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับรอบระยะเวลำบญัชีท่ีเกิดรำยกำร ทั้งน้ี ค่ำใช้จ่ำยท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัผลประโยชน์ของพนกังำนจะบนัทึกเป็นก ำไรหรือขำดทุนในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืน  

กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 
บริษทัได้จดัตั้งเงินกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนักงำนท่ีสมคัรเขำ้โครงกำรหลงัจำกผ่ำน 
กำรทดลองงำน 3 เดือน และได้จดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรองเล้ียงชีพตำมพระรำชบญัญัติ
กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ พ.ศ. 2530 

บริษทับนัทึกเงินจ่ำยสมทบกองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับพนกังำนเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 

โครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้ง 
บริษทัได้จดัตั้ งโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจำ้งเพื่อลงทุนซ้ือหุ้นของบริษัท
ส ำหรับพนกังำนท่ีผำ่นกำรทดลองงำนและสมคัรเขำ้ร่วมโครงกำร 

บริษทับนัทึกเงินจ่ำยสมทบโครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้งเป็นค่ำใชจ่้ำยเม่ือเกิดรำยกำร 



 
- 16 - 

 

 

3.10 ประมำณกำรหน้ีสิน 
ประมำณกำรหน้ีสินจะรับรู้ก็ต่อเม่ือบริษทัและบริษทัย่อยมีภำระหน้ีสินตำมกฎหมำยท่ีเกิดข้ึน
ในปัจจุบนัหรือท่ีก่อตวัข้ึน อนัเป็นผลมำจำกเหตุกำรณ์ในอดีต และมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้ง
แน่นอนว่ำประโยชน์เชิงเศรษฐกิจจะตอ้งถูกจ่ำยไปเพื่อช ำระภำระหน้ีสินดงักล่ำว และสำมำรถ
ประมำณจ ำนวนภำระหน้ีสินไดอ้ยำ่งน่ำเช่ือถือ 

3.11 กำรรับรู้รำยไดแ้ละค่ำใชจ่้ำย 
รำยไดจ้ำกกำรขำยจะรับรู้เป็นรำยไดก้็ต่อเม่ือมีกำรส่งมอบและโอนควำมเส่ียงและผลตอบแทนไป
ยงัลูกคำ้แลว้ 

รำยได้จำกกำรให้บริกำรส ำหรับสัญญำระยะสั้ นจะรับรู้เป็นรำยได้ก็ต่อเม่ือมีกำรให้บริกำร
เรียบร้อยแลว้ 

รำยได้จำกกำรขำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์พร้อมกำรติดตั้ง จะรับรู้เป็นรำยได้ก็ต่อเม่ือมีกำรติดตั้ง
เรียบร้อยแลว้ 

รำยไดจ้ำกกำรให้บริกำรของบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง จะรับรู้เป็นรำยไดก้็ต่อเม่ือสำมำรถประมำณผลส ำเร็จ
ของกำรให้บริกำรได้อย่ำงน่ำเช่ือถือ และรับรู้เป็นรำยไดเ้ม่ือให้บริกำรเสร็จเรียบร้อยแลว้ในแต่ละ
ขั้นตอน (Milestone) ตำมท่ีระบุไวใ้นสัญญำ ในกรณีท่ีมีผลขำดทุนท่ีคำดวำ่จะเกิดข้ึนจะบนัทึกเป็น
ค่ำใชจ่้ำยทนัที เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่ท่ีตน้ทุนกำรบริกำรทั้งส้ินจะสูงกวำ่รำยไดค้่ำบริกำร
ทั้งส้ิน 

ดอกเบ้ียรับ รับรู้เป็นรำยไดใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตำมเกณฑค์งคำ้ง 

ค่ำใชจ่้ำยรับรู้ตำมเกณฑค์งคำ้ง 

3.12 รำยกำรท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศ 
รำยกำรบัญชีท่ีเป็นเงินตรำต่ำงประเทศแปลงค่ำเป็นเงินบำทโดยใช้อตัรำแลกเปล่ียน ณ วนัท่ีเกิด
รำยกำร ยอดคงเหลือของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีเป็นตวัเงินในสกุลเงินตรำต่ำงประเทศ ณ วนัส้ินรอบ
ระยะเวลำรำยงำนแปลงค่ำเป็นเงินบำท โดยใชอ้ตัรำอำ้งอิงของธนำคำรแห่งประเทศไทย ณ วนันั้น 

ก ำไรหรือขำดทุนจำกอัตรำแลกเปล่ียนรับรู้เป็นรำยได้หรือค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและ 
ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน 
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3.13 สัญญำเช่ำ 
สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
สัญญำเช่ำซ่ึงทั้งควำมเส่ียงและผลประโยชน์ส่วนใหญ่จำกกำรเป็นเจำ้ของสินทรัพยย์งัคงอยูก่บัผูใ้หเ้ช่ำ
ไดจ้ดัประเภทเป็นกำรเช่ำด ำเนินงำน ค่ำเช่ำท่ีเกิดข้ึนจำกสัญญำเช่ำดงักล่ำว จึงรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยขุองสัญญำเช่ำ 

สัญญำเช่ำกำรเงิน 
สัญญำเช่ำซ่ึงบริษทัและบริษทัยอ่ยไดรั้บโอนผลตอบแทนและควำมเส่ียงส่วนใหญ่ของกำรเป็น
เจำ้ของทรัพยสิ์นยกเวน้กรรมสิทธ์ิทำงกฎหมำยถือเป็นสัญญำเช่ำกำรเงิน บริษทัและบริษทัยอ่ย
บนัทึกสินทรัพย์ท่ีเช่ำในรำคำยุติธรรม ณ วนัเร่ิมต้นของสัญญำเช่ำ พร้อมกับภำระหน้ีสินท่ี
จะตอ้งจ่ำยค่ำเช่ำในอนำคตหกัส่วนท่ีเป็นดอกเบ้ีย และคิดค่ำเส่ือมรำคำโดยวธีิเส้นตรงตลอดอำยุ
กำรใชง้ำนโดยประมำณของสินทรัพย ์ดอกเบ้ียทำงกำรเงินรับรู้เป็นค่ำใชจ่้ำยในงบก ำไรขำดทุน
และก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนตำมสัดส่วนยอดสินทรัพยท่ี์เช่ำ 

3.14 ภำษีเงินได ้
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดป้ระกอบดว้ยจ ำนวนรวมของค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องงวดปัจจุบนัและภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี 
3.14.1 ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนั 

ภำษีเงินได้ในงวดปัจจุบันคือ จ ำนวนภำษีเงินได้ท่ีต้องช ำระโดยค ำนวณจำกก ำไร 
ทำงภำษีส ำหรับปี ก ำไรทำงภำษีแตกต่ำงจำกก ำไรท่ีแสดงในงบก ำไรขำดทุนและก ำไร
ขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนเน่ืองจำกก ำไรทำงภำษีไม่ไดร้วมรำยกำรท่ีสำมำรถถือเป็นรำยได้
หรือค่ำใชจ้่ำยทำงภำษีในปีอ่ืนๆ และไม่ไดร้วมรำยกำรที่ไม่สำมำรถถือเป็นรำยไดห้รือ
ค่ำใชจ่้ำยทำงภำษี ภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัค ำนวณโดยใชอ้ตัรำภำษี ณ วนัท่ีรำยงำน 
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3.14.2 ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี  
ภำษีเงินได้รอกำรตดับัญชีเป็นกำรรับรู้ผลแตกต่ำงชั่วครำวระหว่ำงมูลค่ำทำงบัญชีของ
สินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบกำรเงินกบัมูลค่ำของสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน ที่ใช้ในกำร
ค ำนวณก ำไรทำงภำษี (ฐำนภำษี) บริษทัรับรู้หน้ีสินภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีส ำหรับ 
ผลแตกต่ำงชั่วครำวทุกรำยกำร และรับรู้สินทรัพย์ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชีส ำหรับ               
ผลแตกต่ำงชั่วครำวเท่ำท่ีมีควำมเป็นไปได้ค่อนขำ้งแน่ว่ำก ำไรทำงภำษีจะมีจ ำนวนเพียงพอ      
ท่ีจะน ำผลแตกต่ำงชั่วครำวนั้ น มำใช้ประโยชน์ได้โดยมีกำรทบทวนมูลค่ำตำมบญัชี       
ณ วนัส้ินรอบระยะเวลำรำยงำนของแต่ละงวด สินทรัพยภ์ำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะ               
ถูกปรับลดลง เม่ือก ำไรทำงภำษีท่ีจะน ำมำใช้ประโยชน์ลดลง กำรกลับรำยกำรจะท ำ                    
เม่ือมีควำมเป็นไปไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีก ำไรทำงภำษีเพียงพอท่ีจะน ำสินทรัพยภ์ำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชีบำงส่วนหรือทั้งหมดมำใชป้ระโยชน์ได ้

บริษทัค ำนวณมูลค่ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีดว้ยอตัรำภำษีท่ีคำดวำ่
จะไดรั้บประโยชน์จำกสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีหรือในงวดท่ีคำดวำ่จะจ่ำยช ำระ
หน้ีสินภำษี โดยใชอ้ตัรำภำษีท่ีมีผลบงัคบัใชอ้ยู ่หรือท่ีคำดไดค้่อนขำ้งแน่วำ่จะมีผลบงัคบัใช ้
ณ ส้ินรอบระยะเวลำรำยงำน 

รำยกำรสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดใ้นงวดปัจจุบนัจะหกักลบกนัไดเ้ม่ือบริษทัมีสิทธิ
ตำมกฎหมำยในกำรน ำสินทรัพยแ์ละหน้ีสินดงักล่ำวมำหักกลบกนัและบริษทัตั้งใจ
จะช ำระหน้ีสินดงักล่ำวดว้ยยอดสุทธิหรือตั้งใจจะรับช ำระสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในเวลำ
เดียวกนัและทั้งสินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีและหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี
เก่ียวขอ้งกบัหน่วยงำนกำรจดัเก็บภำษีเดียวกนั 

บริษทัแสดงรำยกำรค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดห้รือรำยไดภ้ำษีเงินไดท่ี้เก่ียวขอ้งกบัก ำไรหรือ
ขำดทุนไวใ้นงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน รำยกำรภำษีเงินได้ในงวด
ปัจจุบนัและภำษีเงินได้รอกำรตดับญัชีจะบนัทึกโดยตรงไปยงัองค์ประกอบอ่ืนของส่วน
ของผู ้ถือหุ้น ถ้ำภำษีเงินได้ท่ีเกิดข้ึนนั้ นเก่ียวข้องกับรำยกำรท่ีได้บันทึกโดยตรงไปยงั
องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของผูถื้อหุน้ในงวดบญัชีเดียวกนัหรือต่ำงงวด 



 
- 19 - 

 

 

3.15 ก ำไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐำน 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนค ำนวณโดยกำรหำรก ำไรสุทธิส ำหรับปีดว้ยจ ำนวนถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกั
ของหุ้นสำมญัท่ีออกและช ำระแลว้ระหวำ่งปี บริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มีหุ้นสำมญัเทียบเท่ำอ่ืน
เพื่อน ำมำค ำนวณก ำไรต่อหุน้ปรับลด 

3.16 กำรวดัมูลค่ำยติุธรรม 
มูลค่ำยุติธรรมเป็นรำคำท่ีจะได้รับจำกกำรขำยสินทรัพย์ หรือจะจ่ำยเพื่อโอนหน้ีสินในรำยกำรท่ี
เกิดข้ึนในสภำพปกติระหวำ่งผูร่้วมตลำด ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ ไม่วำ่รำคำนั้นจะสำมำรถสังเกตไดโ้ดยตรง
หรือประมำณมำจำกเทคนิคกำรประเมินมูลค่ำ ในกำรประมำณมูลค่ำยุติธรรมของรำยกำรสินทรัพย์
หรือหน้ีสินรำยกำรใดรำยกำรหน่ึง บริษทัและบริษัทย่อยพิจำรณำถึงลกัษณะของสินทรัพยห์รือ
หน้ีสินนั้นซ่ึงผูร่้วมตลำดจะน ำมำพิจำรณำในกำรก ำหนดรำคำของสินทรัพยห์รือหน้ีสิน ณ วนัท่ีวดั
มูลค่ำ โดยกำรวดัมูลค่ำยติุธรรมและ/หรือกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินรวมน้ีใชต้ำมเกณฑต์ำมท่ีกล่ำว  

นอกจำกน้ี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมได้จัดล ำดับชั้ นเป็นระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 และระดับท่ี 3 โดยแบ่ง
ตำมล ำดบัขั้นของขอ้มูลท่ีสำมำรถสังเกตได ้และตำมล ำดบัควำมส ำคญัของขอ้มูลท่ีใชว้ดัมูลค่ำยติุธรรม 
ซ่ึงมีดงัต่อไปน้ี 
- ระดบัท่ี 1 เป็นรำคำเสนอซ้ือขำย (ไม่ตอ้งปรับปรุง) ในตลำดท่ีมีสภำพคล่องส ำหรับสินทรัพย ์

หรือหน้ีสินอยำ่งเดียวกนัและกิจกำรสำมำรถเขำ้ถึงตลำดนั้น ณ วนัท่ีวดัมูลค่ำ 

- ระดบัท่ี 2 เป็นขอ้มูลอ่ืนท่ีสังเกตไดไ้ม่วำ่โดยทำงตรงหรือโดยทำงออ้มส ำหรับสินทรัพยน์ั้น
หรือหน้ีสินนั้นนอกเหนือจำกรำคำเสนอซ้ือขำยซ่ึงรวมอยูใ่นขอ้มูลระดบั 1 

- ระดบัท่ี 3 เป็นขอ้มูลท่ีไม่สำมำรถสังเกตไดส้ ำหรับสินทรัพยน์ั้นหรือหน้ีสินนั้น 

3.17 ประมำณกำรทำงบญัชีและแหล่งขอ้มูลเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
3.17.1 กำรใชดุ้ลยพินิจของผูบ้ริหำรท่ีส ำคญัในกำรใชน้โยบำยกำรบญัชี 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน บริษทัและบริษทัย่อย
ตอ้งอำศยัดุลยพินิจของผูบ้ริหำรในกำรก ำหนดนโยบำยกำรบญัชี กำรประมำณกำรและ
กำรตั้งขอ้สมมติฐำนหลำยประกำร ซ่ึงมีผลกระทบต่อกำรแสดงจ ำนวนสินทรัพยแ์ละหน้ีสิน 
กำรเปิดเผยขอ้มูลเก่ียวกบัสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีอำจเกิดข้ึน ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
รวมทั้งกำรแสดงรำยไดแ้ละค่ำใช้จ่ำยของงวดบญัชี ถึงแมว้่ำกำรประมำณกำรของผูบ้ริหำร 
ได้พิจำรณำอย่ำงสมเหตุสมผลภำยใตเ้หตุกำรณ์ ณ ขณะนั้น ผลท่ีเกิดข้ึนจริงอำจมีควำม
แตกต่ำงไปจำกประมำณกำรนั้น 
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3.17.2 แหล่งขอ้มูลส ำคญัเก่ียวกบัควำมไม่แน่นอนของกำรประมำณกำร 
กำรดอ้ยค่ำของค่ำควำมนิยม 
กำรประเมินกำรด้อยค่ำของค่ำควำมนิยมจ ำเป็นตอ้งใช้กำรประมำณกำรมูลค่ำจำกกำรใช้
ของหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดซ่ึงมีกำรปันส่วนค่ำควำมนิยมให้ ในกำรค ำนวณ
มูลค่ำจำกกำรใช้นั้น ผูบ้ริหำรของกลุ่มบริษทัไดป้ระมำณกระแสเงินสดในอนำคตท่ีคำดว่ำ
จะไดรั้บจำกหน่วยสินทรัพยท่ี์ก่อให้เกิดเงินสดและค ำนวณคิดลดเป็นมูลค่ำปัจจุบนัโดยใช้
อตัรำคิดลดท่ีเหมำะสม หำกกระแสเงินสดในอนำคตท่ีเกิดจริงน้อยกว่ำท่ีคำดกำรณ์ไว ้
แสดงวำ่อำจมีขำดทุนจำกกำรดอ้ยค่ำในจ ำนวนท่ีเป็นสำระส ำคญัเกิดข้ึน 

4. กำรซ้ือธุรกจิ 
เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดซ้ื้อเงินลงทุนในบริษทั วนิสตำร์เทค จ ำกดั (“วินสตำร์เทค”) จ ำนวน 
28,875 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนกำรถือหุ้นร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทัจดัประเภทกำรลงทุนใน
บริษทัดงักล่ำวเป็นบริษทัยอ่ย  

สินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องกิจกำรท่ีถูกซ้ือ ณ วนัท่ีซ้ือธุรกิจในรำคำตำมบญัชี ประกอบดว้ยรำยกำรต่อไปน้ี 

  หน่วย : บำท 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด   214,031 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   800,406 
สินคำ้คงเหลือ   183,817 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน   63,064 
อุปกรณ์   36,035 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน   2,029,926 
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน   360,416 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน   (1,207,435) 
หน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน   (88,225) 
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน   (534,434) 
สินทรัพย์และหนีสิ้นสุทธิทีร่ะบุได้    1,857,601 
หกั ส่วนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม    

(ค ำนวณดว้ยมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิท่ีระบุไดข้องผูถู้กซ้ือตำมสดัส่วนของหุน้ท่ี
ถือโดยผูถื้อหุน้ท่ีไม่มีอ ำนำจควบคุม) 

   
(232,200) 

   1,625,401 
ส่ิงตอบแทนในกำรซ้ือ   14,580,000 
ค่ำควำมนิยม    12,954,599 

นบัตั้งแต่วนัท่ีซ้ือกิจกำรจนถึงวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 วินสตำร์เทคมีรำยไดจ้  ำนวน 3.86 ลำ้นบำท และ
ก ำไรสุทธิจ ำนวน 1.00 ลำ้นบำท ซ่ึงรวมเป็นส่วนหน่ึงของผลกำรด ำเนินงำนในงบกำรเงินรวมส ำหรับปี
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 
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บริษทัอยู่ระหวำ่งด ำเนินกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินท่ีไดม้ำจำกกำรรวมธุรกิจ 
ดงันั้นบริษทัยงัไม่ไดรั้บรู้รำยกำรปรับปรุงดว้ยมูลค่ำยุติธรรมของสินทรัพยสุ์ทธิดงักล่ำวในงบกำรเงิน
รวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 อย่ำงไรก็ตำม ผูบ้ริหำรคำดว่ำกำรประเมินมูลค่ำยุติธรรม
ดงักล่ำวจะเสร็จภำยใน 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีซ้ือ กระบวนกำรวดัมูลค่ำน้ีจะถูกด ำเนินกำรให้แลว้เสร็จ
ภำยในระยะเวลำไม่เกินกว่ำหน่ึงปีนับจำกวนัท่ีซ้ือกิจกำร ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นมำตรฐำนกำรรำยงำน 
ทำงกำรเงิน ฉบบัท่ี 3 (ปรับปรุง 2560) “กำรรวมธุรกิจ” โดยในระหว่ำงช่วงระยะเวลำในกำรวดัมูลค่ำ 
บริษทัจะท ำกำรปรับยอ้นหลงัประมำณกำรท่ีเคยรับรู้ไว ้ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร และรับรู้สินทรัพยแ์ละหน้ีสิน
เพิ่มเติม และบญัชีต่ำง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อให้สะทอ้นผลของขอ้มูลเพิ่มเติมท่ีไดรั้บท่ีเก่ียวกบัขอ้เท็จจริง
และสถำนกำรณ์แวดลอ้มท่ีมีอยู ่ณ วนัท่ีซ้ือกิจกำร 

ในกำรจดัท ำงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัใชมู้ลค่ำสินทรัพยสุ์ทธิตำมบญัชี
จำกขอ้มูลทำงกำรเงินระหวำ่งกำลของวนิสตำร์เทครวมทั้งพิจำรณำถึงปัจจยัต่ำงๆ ท่ีอำจจะกระทบต่อขอ้มูล
ดงักล่ำวเป็นมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรซ้ือธุรกิจคร้ังน้ี รวมทั้งวดัมูลค่ำของส่วนได้เสียท่ีไม่มี
อ ำนำจควบคุมดว้ยมูลค่ำของสินทรัพยสุ์ทธิของวนิสตำร์เทค ตำมสัดส่วนของหุ้นท่ีถือและบนัทึกผลต่ำง
ระหว่ำงรำคำซ้ือกบัมูลค่ำของส่ิงตอบแทนท่ีได้รับจำกกำรซ้ือธุรกิจดงักล่ำวไวใ้นบญัชีค่ำควำมนิยม  
เป็นจ ำนวนเงิน 12.95 ลำ้นบำท 

5. เงินสดและรำยกำรเทยีบเท่ำเงินสด 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินสดในมือ 17,579  181,260  1,609  111,467 
เงินฝำกธนำคำร - กระแสรำยวนั 25,077,704  23,455,810  509,285  1,228,551 
เงินฝำกธนำคำร - ออมทรัพย ์ 174,934,073  176,126,996  171,557,360  172,779,636 

รวม 200,029,356  199,764,066  172,068,254  174,119,654 

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดทั้งหมดของบริษทัและบริษทัย่อย ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 
เป็นสกุลเงินบำท 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินฝำกธนำคำรมีอตัรำดอกเบ้ียท่ีแทจ้ริงในอตัรำระหวำ่ง ร้อยละ 
0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.40 ต่อปี และร้อยละ 0.37 ต่อปี ถึงร้อยละ 1.50 ต่อปี ตำมล ำดบั   
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6. เงินลงทุนช่ัวครำว 
เงินลงทุนชัว่ครำว ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงินฝำกประจ ำกบัธนำคำร 201,042,864  77,798,235  201,042,864  77,796,305 

รวม 201,042,864  77,798,235  201,042,864  77,796,305 

7. ลูกหนีก้ำรค้ำและลูกหนีห้มุนเวยีนอ่ืน 
ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ลูกหน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 14,156,304  27,652,860  4,942,214  7,287,576 
ลูกหน้ีอ่ืน - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  -  1,070,000 
ลูกหน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 124,817  222,048  -  - 
รำยไดค้ำ้งรับ 2,786,598  18,422,226  1,470,923  1,934,990 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ - กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั -  -  6,849  125,000 
ดอกเบ้ียคำ้งรับ 822,619  207,388  815,010  203,629 
เงินปันผลคำ้งรับ (ดูหมำยเหตขุอ้ 11) -  -  -  8,999,150 
ค่ำใชจ่้ำยจ่ำยล่วงหนำ้ 743,945  2,874,090  462,980  699,916 

รวม 18,634,283  49,378,612  7,697,976  20,320,261 

กำรวเิครำะห์อำยขุองลูกหน้ีกำรคำ้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ลูกหนีก้ำรค้ำ        
ยงัไม่ครบก ำหนดช ำระ 7,040,067  8,035,527  2,955,169  1,787,255 
เกินก ำหนดช ำระนอ้ยกวำ่ 3 เดือน 5,672,397  7,785,741  1,044,979  2,500,247 
เกินกวำ่ 3 เดือน แต่ไม่เกิน 6 เดือน 1,155,430  2,496,836  982,848  431,169 
เกินกวำ่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 12 เดือน 542,558  7,455,066  123,097  693,081 
เกินกวำ่ 12 เดือน 157,030  2,290,868  97,299  2,137,002 
 14,567,482  28,064,038  5,203,392  7,548,754 
หกั  ค่ำเผื่อหน้ีสงสยัจะสูญ (411,178)  (411,178)  (261,178)  (261,178) 
ลูกหนีก้ำรค้ำสุทธิ 14,156,304  27,652,860  4,942,214  7,287,576 
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8. เงินให้กู้ยืมระยะส้ันแก่กจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวน 2 ลำ้นบำท คิดดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน 12 เดือนนบัจำกวนัท่ีในสัญญำ 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ยแห่งหน่ึงจ ำนวน 5 ลำ้นบำท คิดดอกเบ้ียใน
อตัรำร้อยละ 2.50 ต่อปี ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีในสัญญำ 

9. เงินให้กู้ยืมระยะส้ัน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัมีเงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่บริษทัแห่งหน่ึงจ ำนวน 15.19 ลำ้นบำท คิดดอกเบ้ีย
ในอตัรำร้อยละ 5 ต่อปี  ไม่มีหลกัทรัพยค์  ้ำประกนั และมีก ำหนดจ่ำยคืนภำยใน 6 เดือนนบัจำกวนัท่ีในสัญญำ 

10. สินทรัพย์หมุนเวยีนอ่ืน 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 755,759  -  -  - 
ภำษีซ้ือยงัไม่ถึงก ำหนดช ำระ 23,239  221,071  5,508  7,124 
ลูกหน้ีเงินประกนัผลงำน 8,846  8,246  8,246  8,246 
เงินมดัจ ำ 2,141,670  751,273  2,111,995  741,173 

รวม 2,929,514  980,590  2,125,749  756,543 

11. เงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย  

   งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

บริษัทย่อย สัดส่วนกำรถือหุ้น ทุนช ำระแล้ว วิธีรำคำทุน  เงินปันผลรับ 

 2561 2560 2561 2560 2561  2560  2561  2560 

 (ร้อยละ) (ร้อยละ) บำท บำท บำท  บำท  บำท  บำท 

บริษทั เอ็มเอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ  ำกดั - 99.99 - 23,461,300 -  112,299,567  -  - 

บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั 51.00 51.00 10,000,000 10,000,000 52,020,000  52,020,000  4,003,500  - 

บริษทั วนิสตำร์เทค จ ำกดั 87.50 - 3,300,000 - 14,580,000  -  -  - 

     66,600,000  164,319,567  4,003,500  - 

 



 
- 24 - 

 

 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัมีเงินปันผลคำ้งรับจ ำนวน 8.99 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 7 และขอ้ 26) 
(2561 : ไม่มี) 

เมื่อวนัที่ 20 มิถุนำยน 2560 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของ บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ  ำกดั จ  ำนวน 
51,000 หุ้น มูลค่ำหุ้นละ 1,020 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 52.02 ลำ้นบำท โดยบริษทัถือหุ้นเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 51 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทับนัทึกค่ำควำมนิยมจ ำนวน 40.79 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม 

เมื่อวนัที่ 1 มิถุนำยน 2561 บริษทัไดซ้ื้อหุ้นสำมญัของ บริษทั วินสตำร์เทค จ ำกดั จ  ำนวน 28,875 หุ้น 
มูลค่ำหุ้นละ 504.94 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงิน 14.58 ลำ้นบำท (ดูหมำยเหตุขอ้ 4) โดยบริษทัถือหุ้นเป็นจ ำนวน
ร้อยละ 87.50 ของทุนท่ีช ำระแลว้ บริษทับนัทึกค่ำควำมนิยมจ ำนวน 12.95 ลำ้นบำท ในงบกำรเงินรวม 

12. กำรด ำเนินงำนทีย่กเลกิและกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษัทย่อย 
เม่ือวนัท่ี 5 เมษำยน 2561 บริษทัได้ท ำสัญญำซ้ือขำยหุ้นเพื่อขำยหุ้นสำมญัทั้งหมดท่ีถืออยู่ในบริษัท     
เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ  ำกดั จ  ำนวน 234,610 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 99.99  ของหุ้นท่ี
ออกและช ำระเต็มมูลค่ำแล้ว ให้แก่ผูถื้อหุ้นรำยเดิมในรำคำเสนอซ้ือ 487.70 บำทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ำ 
114.42 ล้ำนบำท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทัคร้ังท่ี 2/2561 ได้มีมติอนุมติักำรขำยเงินลงทุนเม่ือ
วนัท่ี 26 กุมภำพนัธ์ 2561 และท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ไดมี้มติอนุมติักำรขำยเงินลงทุน
ดังกล่ำวแล้ว เม่ือวนัท่ี 25 เมษำยน 2561 บริษัทได้รับช ำระเงินค่ำหุ้นสำมัญจ ำนวน 11.44 ล้ำนบำท      
เม่ือวนัท่ี 2 พฤษภำคม 2561 ซ่ึงกำรขำยหุ้นสำมญัดงักล่ำวไดด้ ำเนินกำรเสร็จส้ินแลว้และบริษทัไดรั้บ
ช ำระค่ำหุน้สำมญัส่วนท่ีเหลือแลว้เม่ือวนัท่ี 9 ตุลำคม 2561 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 แสดงรำยกำร ดงัต่อไปน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิ 

เฉพำะกจิกำร 
ส่ิงตอบแทนท่ีไดรั้บจำกกำรขำย 114,420,000  114,420,000 
    
สินทรัพยร์วม (1)130,545,751  112,299,567 
หน้ีสินรวม 28,678,150  - 
สินทรัพย์สุทธิ 101,867,601  112,299,567 
ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยเงนิลงทุนในบริษัทย่อย 12,552,399  2,120,433 

(1) สินทรัพยร์วมไดร้วมค่ำควำมนิยมจ ำนวน 64.26 ลำ้นบำท 
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งบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ได้ถูกจดัประเภทใหม่เพื่อน ำเสนอ
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิกเป็นรำยกำรแยกต่ำงหำกจำกกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 

 2561  2560 
กำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก     
รำยได ้ 21,565,499  54,695,000 
ค่ำใชจ่้ำย 36,643,219  46,564,725 
ก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (15,077,720)  8,130,275 
ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืนจำกกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก -  525,586 
ก ำไร (ขำดทุน) เบ็ดเสร็จรวมจำกำรด ำเนินงำนท่ียกเลิก (15,077,720)  8,655,861 

ก ำไรต่อหุน้    
ก ำไร (ขำดทุน) ต่อหุน้ขั้นพ้ืนฐำน (บำท) (0.11)  0.06 

เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ประกอบดว้ย 

หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิ 
   เฉพำะกจิกำร 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 114,420,000  114,420,000 
หกั เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดของบริษทัยอ่ยท่ีจ ำหน่ำย (1,988,744)  - 
เงินสดรับจำกกำรจ ำหน่ำยเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 112,431,256  114,420,000 
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13. อุปกรณ์ 
อุปกรณ์ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 

 
งบกำรเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ  

 
เพิม่ขึน้ 

 
เพิม่ขึน้ 

 
จ ำหน่ำย 

 
ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่    จำกกำรซ้ือ    ณ วนัที ่

 
1 มกรำคม 

   
ธุรกจิ 

 
 

 
31 ธันวำคม 

 
2561 

   
 

 
 

 
2561 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

รำคำทุน 
         

ระบบโทรศพัท ์ 314,600  -  -  -  314,600 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 9,156,691  1,603,518  114,594  (1,027,059)  9,847,744 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 3,663,388  75,412  -  (342,568)  3,396,232 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 445,561  460,094  -  (325,211)  580,444 
สินทรัพยเ์พื่อสำธิต 143,360  16,943  -  -  160,303 
ยำนพำหนะ 1,790,036  -  -  -  1,790,036 
รวมรำคำทุน 15,513,636  2,155,967  114,594  (1,694,838)  16,089,359 

 
         

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม          
ระบบโทรศพัท ์ (150,882)  (49,719)  -  -  (200,601) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (5,215,170)  (1,551,148)  (78,559)  548,248  (6,296,629) 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน (2,854,094)  (262,157)  -  222,185  (2,894,066) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (92,359)  (168,005)  -  129,941  (130,423) 
สินทรัพยเ์พื่อสำธิต (40,468)  (40,048)  -  -  (80,516) 
ยำนพำหนะ (1,181,133)  (211,552)  -  -  (1,392,685) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (9,534,106)  (2,282,629)  (78,559)  900,374  (10,994,920) 

อุปกรณ์ 5,979,530        5,094,439 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 

 
งบกำรเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ  

 
เพิม่ขึน้ 

 
เพิม่ขึน้ 

 
จ ำหน่ำย 

 
ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที ่    จำกกำรซ้ือ    ณ วนัที ่

 
1 มกรำคม 

   
ธุรกจิ 

 
 

 
31 ธันวำคม 

 
2560 

   
 

 
 

 
2560 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

รำคำทุน 
         

ระบบโทรศพัท ์ 270,600  44,000  -  -  314,600 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5,145,853  1,677,424  2,552,764  (219,350)  9,156,691 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 3,160,788  263,497  525,163  (286,060)  3,663,388 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 937,354  120,350  -  (612,143)  445,561 
สินทรัพยเ์พื่อสำธิต -  20,600  122,760  -  143,360 
ยำนพำหนะ -  -  1,790,036  -  1,790,036 
รวมรำคำทุน 9,514,595  2,125,871  4,990,723  (1,117,553)  15,513,636 

          
ค่ำเส่ือมรำคำสะสม 

         
ระบบโทรศพัท ์ (103,899)  (46,983)  -  -  (150,882) 
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (2,568,511)  (1,283,360)  (1,523,177)  159,878  (5,215,170) 
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน (2,259,419)  (263,574)  (406,298)  75,197  (2,854,094) 
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (34,532)  (126,755)  -  68,928  (92,359) 
สินทรัพยเ์พื่อสำธิต -  (19,921)  (20,547)  -  (40,468) 
ยำนพำหนะ -  (150,256)  (1,030,877)  -  (1,181,133) 
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,966,361)  (1,890,849)  (2,980,899)  304,003  (9,534,106) 

อุปกรณ์ 4,548,234        5,979,530 

       
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม       

2561     บำท  2,282,629 

2560     บำท  1,890,849 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2561      2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน        
ระบบโทรศพัท ์ 314,600  -  -  314,600  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ 120,350  421,594  -  541,944  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 5,674,796  973,382  -  6,648,178  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 2,807,089  57,274  (18,935)  2,845,428  
รวมรำคำทุน 8,916,835  1,452,250  (18,935)  10,350,150 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ระบบโทรศพัท ์ (150,882)  (49,719)  -  (200,601)  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ (11,066)  (111,834)  -  (122,900)  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (3,050,796)  (998,200)  -  (4,048,996)  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน (2,266,227)  (179,987)  9,796  (2,436,418)  
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (5,478,971)  (1,339,740)  9,796  (6,808,915) 

อุปกรณ์ 3,437,864      3,541,235  
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 

 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 ยอดคงเหลือ   เพิม่ขึน้  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่      ณ วนัที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน        
ระบบโทรศพัท ์ 270,600  44,000  -  314,600  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ -  120,350  -  120,350  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน 4,563,275  1,280,919  (169,398)  5,674,796  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน 2,709,383  154,996  (57,290)  2,807,089  
รวมรำคำทุน 7,543,258  1,600,265  (226,688)  8,916,835 
        

ค่ำเส่ือมรำคำสะสม        
ระบบโทรศพัท ์ (103,899)  (46,983)  -  (150,882)  
ส่วนปรับปรุงอำคำรเช่ำ -  (11,066)  -  (11,066)  
เคร่ืองใชส้ ำนกังำน (2,318,338)  (888,196)  155,738  (3,050,796)  
เคร่ืองตกแต่งส ำนกังำน (2,156,010)  (165,845)  55,628  (2,266,227)  
รวมค่ำเส่ือมรำคำสะสม (4,578,247)  (1,112,090)  211,366  (5,478,971) 

อุปกรณ์ 2,965,011      3,437,864  

 
ค่ำเส่ือมรำคำส ำหรับปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวำคม 

   
 

  

2561     บำท  1,339,740 

2560     บำท  1,112,090 

ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 รำคำทุนของอุปกรณ์ท่ีหักค่ำเส่ือมรำคำครบแลว้และยงัคงใช้งำนอยู ่
ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีจ ำนวน 6.17 ลำ้นบำท และ 4.32 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (บริษทั: 3.58 ลำ้นบำท 
และ 2.98 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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14. สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอ่ืน 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  เพิม่ขึน้จำก  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่    กำรซ้ือ    ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    ธุรกจิ    31 ธันวำคม 
 2561        2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 
รำคำทุน          

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 40,268,126  242,968  2,833,933  (26,857,064)  16,487,963 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 31,341,387  -  -  (31,341,387)  - 

รวมรำคำทุน 71,609,513  242,968  2,833,933  (58,198,451)  16,487,963 
          

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (9,749,590)  (6,770,741)  (924,006)  10,703,707  (6,740,630) 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ (21,046,003)  (2,710,500)  -  23,756,503  - 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (30,795,593)  (9,481,241)  (924,006)  34,460,210  (6,740,630) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 8,565,753  7,317,493  120,000  (7,533,952)  8,469,294 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 49,379,673        18,216,627 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงนิรวม 

 
ยอดคงเหลือ  เพิม่ขึน้  เพิม่ขึน้จำก  จ ำหน่ำย  ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่    กำรซ้ือ    ณ วนัที่ 
 1 มกรำคม    ธุรกจิ    31 ธันวำคม 
 2560        2560 

 
บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำคำทุน   
       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 27,976,637  26,201  12,265,288  -  40,268,126 

ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ 31,341,387  -  -  -  31,341,387 
รวมรำคำทุน 59,318,024  26,201  12,265,288  -  71,609,513 

 
        

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม          
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,995,688)  (6,993,844)  (760,058)  -  (9,749,590) 
ควำมสมัพนัธ์กบัลูกคำ้ (15,792,157)  (5,253,846)  -  -  (21,046,003) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (17,787,845)  (12,247,690)  (760,058)  -  (30,795,593) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 1,567,704  6,998,049  -  -  8,565,753 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 43,097,883        49,379,673 

 
       

ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม       
2561     บำท  9,481,241 
2560     บำท  12,247,690 
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ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ยอดคงเหลือ  

 
เพิม่ขึน้ 

 
จ ำหน่ำย 

 
ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 

 
1 มกรำคม 

     31 ธันวำคม 

 
2561 

     
2561 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

รำคำทุน 
       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,363,242  -  -  1,363,242 

รวมรำคำทุน 1,363,242  -  -  1,363,242 

 
       

ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (1,059,626)  (291,382)  -  (1,351,008) 

รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (1,059,626)  (291,382)  -  (1,351,008) 
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 3,924,974  3,006,321  -  6,931,295 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 4,228,590      6,943,529 

ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
ยอดคงเหลือ  

 
เพิม่ขึน้ 

 
จ ำหน่ำย 

 
ยอดคงเหลือ  

 ณ วนัที่      ณ วนัที่ 

 
1 มกรำคม 

     31 ธันวำคม 

 
2560 

     
2560 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

 
บำท 

รำคำทุน 
       โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 1,356,033  7,209  -  1,363,242 

รวมรำคำทุน 1,356,033  7,209  -  1,363,242 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยสะสม        

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (616,635)  (442,991)  -  (1,059,626) 
รวมค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสม (616,635)  (442,991)  -  (1,059,626) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร์ระหวำ่งพฒันำ 1,567,704  2,357,270  -  3,924,974 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน 2,307,102      4,228,590 

        
ค่ำตัดจ ำหน่ำยส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม       

2561     บำท  291,382 
2560     บำท  442,991 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 รำคำทุนของสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน ซ่ึงหกัค่ำตดัจ ำหน่ำยสะสมทั้งจ  ำนวนแลว้ 
แต่ยงัคงใช้งำนอยู่ของบริษัทและบริษัทย่อยมีจ ำนวน 1.09 ล้ำนบำท และ 0.02 ล้ำนบำท ตำมล ำดับ 
(บริษทั: 1.09 ลำ้นบำท และ 0.02 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 
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15. ภำษีเงินได้รอกำรตัดบัญชี 

สินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

สินทรัพยภ์ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี 569,534  43,214  569,534  43,214 
หน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชี (1,505,939)  (1,939,955)  -  - 
รวม (936,405)  (1,896,741)  569,534  43,214 

รำยกำรเคล่ือนไหวของสินทรัพยแ์ละหน้ีสินภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี มีดงัน้ี  

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงนิรวม 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2561      2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี        
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 43,214  136,835  389,485  569,534 
รวม 43,214  136,835  389,485  569,534 

        
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ยจำกกำรซ้ือธุรกิจ (1,939,955)  

 
434,016 

 
- 

 
(1,505,939) 

รวม (1,939,955)  434,016  -  (1,505,939) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี (1,896,741)      (936,405) 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 

 งบกำรเงนิรวม 
 ยอดคงเหลือ  ได้มำจำก รับรู้ในก ำไร ยอดคงเหลือ 

 ณ วนัที ่  กำรซ้ือธุรกจิ หรือขำดทุน ณ วนัที ่
 1 มกรำคม      31 ธันวำคม 
 2560      2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี        
ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,074  -  36,140  43,214 
รวม 7,074  -  36,140  43,214 

        
หนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี        
ผลต่ำงจำกกำรปรับมูลค่ำยติุธรรมของสินทรัพย์
ของบริษทัยอ่ยจำกกำรซ้ือธุรกิจ -  (2,170,079) 

 
230,124 

 
(1,939,955) 

รวม -  (2,170,079)  230,124  (1,939,955) 
รวมสินทรัพย์และหนีสิ้นภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 7,074      (1,896,741) 

ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2561      2561 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี        

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 43,214  136,835  389,485  569,534 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 43,214  136,835  389,485  569,534 
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ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2560 
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 ยอดคงเหลือ  รับรู้ในก ำไร  รับรู้ใน  ยอดคงเหลือ 
 ณ วนัที ่  หรือขำดทุน  ก ำไรขำดทุน  ณ วนัที ่
 1 มกรำคม    เบ็ดเสร็จอ่ืน  31 ธันวำคม 
 2560      2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
สินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับญัชี        

ประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 7,074  36,140  -  43,214 
รวมสินทรัพย์ภำษีเงนิได้รอกำรตดับัญชี 7,074  36,140  -  43,214 

บริษทัและบริษทัยอ่ยใชอ้ตัรำภำษีร้อยละ 20 ในกำรค ำนวณค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลและภำษีเงินได้
รอกำรตดับญัชี ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 
มีดงัน้ี 

หน่วย :บำท 
  งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
  2561  2560  2561  2560 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดข้องปีปัจจุบนั  5,258,071  1,502,273  5,258,071  1,502,273 
ภำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีรับรู้ในปีปัจจุบนั ( (570,851)  (266,264)  (136,835)  (36,140) 

รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดท่ี้รับรู้ในปีปัจจุบนั  4,687,220  1,236,009  5,121,236  1,466,133 
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ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดส้ ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม สำมำรถกระทบยอดกบัก ำไรทำงบญัชีได ้ดงัน้ี 

หน่วย :บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

ก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้        
- ธุรกิจท่ีไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ 23,320,935  18,561,026  12,888,970  15,209,670 
- ธุรกิจท่ีไม่ไดรั้บยกเวน้ภำษีเงินได ้ 37,949,192  7,131,597  25,590,824  7,278,020 
รวมก ำไรทำงบญัชีก่อนค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้ 61,270,127  25,692,623  38,479,794  22,487,690 
อตัรำภำษี 20%  20%  20%  20% 
ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดค้  ำนวณตำมอตัรำภำษี 7,589,838  1,426,319  5,118,165  1,455,604 
ผลกระทบทำงภำษีของรำยกำรท่ีไม่สำมำรถน ำมำหกั        
ในกำรค ำนวณก ำไรทำงภำษี 234,433  46,954  139,906  46,669 
ผลกระทบของขำดทุนทำงภำษีท่ีคำดวำ่จะไม่ไดใ้ช ้ (2,566,200)  29,000  -  - 
รำยไดภ้ำษีเงินไดร้อกำรตดับญัชีท่ีเก่ียวขอ้งกบั        
ผลแตกต่ำงชัว่ครำว (570,851)  (266,264)  (136,835)  (36,140) 
รวมค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินไดรั้บรู้เป็นก ำไรหรือขำดทุน 4,687,220  1,236,009  5,121,236  1,466,133 

16. สินทรัพย์ไม่หมุนเวยีนอ่ืน  
สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

เงินมดัจ ำ 6,550  22,674  6,550  6,550 
เงินมดัจ ำค่ำเช่ำอำคำรและอุปกรณ์ 1,264,223  1,337,955  962,716  867,895 
ภำษีเงินไดถู้กหกั ณ ท่ีจ่ำย 591,702  231,285  231,285  231,285 
เงินฝำกธนำคำรและรำยกำรเทียบเท่ำ         
เงินสดท่ีใชเ้ป็นหลกัประกนั 
(ดูหมำยเหตขุอ้ 31.1) - 

 
5,225,960 

 
- 

 
- 

รวม 1,862,475  6,817,874  1,200,551  1,105,730 
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17. เจ้ำหนีก้ำรค้ำและเจ้ำหนี้หมุนเวยีนอ่ืน 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวยีนอ่ืน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 
งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 
2561  2560  2561  2560 

 
บำท  บำท  บำท  บำท 

เจำ้หน้ีกำรคำ้ - บริษทัอ่ืน 1,109,811  11,102,406  -  - 
เจำ้หน้ีอ่ืน - บริษทัอ่ืน 443,531  1,196,235  355,485  488,441 
เงินมดัจ ำจำกลูกคำ้ 199,177  19,416  -  - 
ค่ำใชจ่้ำยคำ้งจ่ำย 4,466,521  6,562,217  1,362,901  3,534,809 
รำยไดรั้บล่วงหนำ้ 23,812,304  23,282,235  18,050,513  18,066,614 

รวม 30,031,344  42,162,509  19,768,899  22,089,864 

18. หนีสิ้นตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน  
หน้ีสินตำมสัญญำเช่ำกำรเงิน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม 
 จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย  มูลค่ำปัจจุบันของ 
   จ ำนวนเงนิขั้นต ำ่ทีต้่องจ่ำย 
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 
ภำยใน 1 ปี 93,912  159,649  87,511  147,736 
เกินกวำ่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 78,260  172,172  76,438  163,949 

 172,172  331,821  163,949  311,685 
หกั  ดอกเบ้ียรอกำรตดับญัชี 8,223  20,136  -  - 

 163,949  311,685  163,949  311,685 
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19. ประมำณกำรหนีสิ้นส ำหรับผลประโยชน์พนักงำน 
บริษทัและบริษทัย่อยมีโครงกำรผลประโยชน์พนักงำนหลงัออกจำกงำนตำมพระรำชบญัญติัคุม้ครองแรงงำน              
และตำมระเบียบกำรเกษียณอำยุพนกังำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย ซ่ึงจดัเป็นโครงกำรผลประโยชน์ท่ีก ำหนด      
ไวท่ี้ไม่ไดจ้ดัใหมี้กองทุน 

จ ำนวนท่ีบนัทึกในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับโครงกำรผลประโยชน์ของพนกังำน
หลงัออกจำกงำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,133,568  1,221,043  875,500  758,281 
ตน้ทุนดอกเบ้ีย 160,456  136,906  131,528  107,900 

 1,294,024  1,357,949  1,007,028  866,181 

กำรเปล่ียนแปลงในมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์ของพนกังำนหลงัออก
จำกงำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

  หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 

 2561  2560  2561  2560 
ประมำณกำรหน้ีสินตำมโครงกำร        

ผลประโยชน์พนกังำนยกมำ 6,166,491  4,455,638  4,818,475  3,952,294 
เพ่ิมข้ึนจำกกำรซ้ือธุรกิจ 534,434  1,689,899  -  - 
ลดลงจำกกำรขำยบริษทัยอ่ย (326,044)  -  -  - 
บวก ตน้ทุนบริกำรปัจจุบนั 1,133,568  1,221,043  875,500  758,281 
        ตน้ทุนดอกเบ้ีย 160,456  136,906  131,528  107,900 
ผลก ำไร (ขำดทุน) จำกกำรวดัมูลค่ำใหม่ของ        

ผลประโยชน์พนกังำนท่ีก ำหนดไว ้        
- จำกกำรเปล่ียนแปลงสมมติฐำนดำ้นประสบกำรณ์กำรท ำงำน (309,087)  (618,392)  (309,087)  - 
- จำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนทำงกำรเงิน 2,489,065  33,945  2,489,065  - 
- จำกกำรเปล่ียนแปลงขอ้สมมติฐำนดำ้นประชำกรศำสตร์ 686,411  58,861  686,411  - 
- จำกกำรเปล่ียนแปลงวิธีกำรค ำนวณ -  (811,409)  -  - 

ประมำณกำรหน้ีสินตำมโครงกำรผลประโยชน์พนกังำนยกไป 10,535,294  6,166,491  8,691,892  4,818,475 
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ขอ้สมมติในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยัท่ีส ำคญัท่ีใช้ในกำรค ำนวณประมำณกำร
หน้ีสินภำยใตโ้ครงกำรผลประโยชน์พนกังำนหลงัออกจำกงำน ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560  2561 2560 

อตัรำคิดลด (ต่อปี) 2.71% - 2.83% 2.73% - 3.50%  2.71% 2.73% 
อตัรำกำรเพ่ิมข้ึนของเงินเดือนในอนำคต (ต่อปี) 5.00% - 6.33% 4.00% - 5.00%  6.33% 4.00% 
สดัส่วนของพนกังำนท่ีเลือกลำออกก่อนเกษียณ      
อำย ุ(ข้ึนอยูก่บัช่วงอำยขุองพนกังำน) (ต่อปี)      
- พนกังำนรำยเดือน 0% - 15% 0% - 25%  0% - 15% 0% - 9% 

กำรวิเครำะห์ควำมอ่อนไหวของขอ้สมมติฐำนหลกัในกำรประมำณกำรตำมหลกัคณิตศำสตร์ประกนัภยั 
ซ่ึงมีผลกระทบเพิ่มข้ึน (ลดลง) ต่อมูลค่ำปัจจุบนัของประมำณกำรหน้ีสินส ำหรับผลประโยชน์พนกังำน 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 

 หน่วย : บำท 
 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 2560  2561 2560 
อตัรำคดิลด      
อตัรำคิดลด - ลดลงร้อยละ 1 1,304,428 729,049  1,095,370 508,808 
อตัรำคิดลด - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (1,085,028) (613,653)  (909,142) (429,420) 

      อตัรำกำรเตบิโตของเงนิเดือน      
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - ลดลงร้อยละ 1 (1,103,166) (669,898)  (918,999) (488,451) 
อตัรำกำรเติบโตของเงินเดือน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 1,296,658 781,609  1,081,378 569,888 

      อตัรำกำรหมนุเวยีนของพนกังำน      
อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - ลดลงร้อยละ 1 601,671 304,657  520,623 221,071 

อตัรำกำรหมุนเวยีนของพนกังำน - เพ่ิมข้ึนร้อยละ 1 (1,169,929) (667,544)  (978,223) (466,069) 
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20. กองทุนส ำรองเลีย้งชีพและโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจ้ำงและลูกจ้ำง 
20.1  กองทุนส ำรองเล้ียงชีพ 

ผลประโยชน์ของพนกังำนตำมแผนกำรจ่ำยเงินสมทบประกอบดว้ย กองทุนส ำรองเล้ียงชีพส ำหรับ
พนักงำนของบริษัทบนพื้นฐำนควำมสมัครใจของพนักงำนในกำรเป็นสมำชิกของกองทุน โดย
พนกังำนจ่ำยเงินสะสมในอตัรำร้อยละ 5 ของเงินเดือนทุกเดือนและบริษทัจ่ำยสมทบในอตัรำร้อยละ 
5 ของเงินเดือนของพนกังำนทุกเดือน กองทุนส ำรองเล้ียงชีพน้ีไดจ้ดทะเบียนเป็นกองทุนส ำรอง
เล้ียงชีพตำมขอ้ก ำหนดของกระทรวงกำรคลงัและจดักำรกองทุนโดยผูจ้ดักำรกองทุนท่ีไดรั้บอนุญำต 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินสมทบของบริษทัและบริษทัยอ่ยแห่งหน่ึง ซ่ึง
บนัทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 
1.94 ลำ้นบำท และ 2.01 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั (บริษทั: 1.94 ลำ้นบำท และ 1.70 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

20.2 โครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้ง 
บริษทัได้จดัตั้งโครงกำรร่วมลงทุนระหว่ำงนำยจำ้งและลูกจำ้งส ำหรับพนักงำนของบริษทั
บนพื้นฐำนควำมสมคัรใจของพนกังำนในกำรเขำ้ร่วมโครงกำรเพื่อลงทุนซ้ือหุ้นของบริษทั โดย
พนกังำนจ่ำยเงินสะสมเขำ้โครงกำรทุกเดือนในอตัรำร้อยละ 5 ของจ ำนวนเงินท่ีบริษทัจ่ำยสมทบ 
และบริษัทจ่ำยเงินสมทบในอตัรำท่ีระบุไวใ้นเง่ือนไขของโครงกำรทุกเดือน ระยะเวลำของ
โครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้งคือ 3 ปี โดยเร่ิมตั้งแต่วนัท่ี 1 สิงหำคม 2560 ถึงวนัท่ี 
31 กรกฎำคม 2563 เงินสะสมของพนักงำนและเงินสมทบของบริษทัจะถูกน ำไปซ้ือหุ้นสำมญั
ของบริษทั โดยผำ่นนำยหนำ้ท่ีไดรั้บกำรแต่งตั้งจำกบริษทั ซ่ึงจะท ำกำรซ้ือหุน้ดว้ยวธีิ Dollar Cost 
Average ในตลำดหลกัทรัพย ์เอม็ เอ ไอ ทุกเดือน  

ทั้ งน้ีพนักงำนจะไม่สำมำรถขำยหุ้นสำมัญของบริษัทท่ีมีอยู่ในบัญชีซ้ือขำยหลักทรัพย์ของ
โครงกำรร่วมลงทุนระหวำ่งนำยจำ้งและลูกจำ้งได ้จนกวำ่จะส้ินสุดโครงกำร ในวนัท่ี 31 กรกฎำคม 2563 
หำกพนกังำนลำออกจำกโครงกำรก่อนส้ินสุดโครงกำร พนกังำนจะไดรั้บหุ้นทั้งหมดในส่วนของเงิน
สะสมของพนกังำน และในส่วนของเงินสมทบของบริษทั พนกังำนจะตอ้งคืนใหก้บัโครงกำรใน
อตัรำร้อยละ 90 และหำกพนักงำนพน้สภำพจำกกำรเป็นพนักงำนของบริษทัก่อนส้ินสุดโครงกำร
เน่ืองจำกเสียชีวติ ทุพพลภำพ หรือเกษียณอำย ุพนกังำนจะไดรั้บหุน้ทั้งหมดเป็นกรรมสิทธ์ิของพนกังำน 

ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 เงินสมทบของบริษทัซ่ึงบนัทึกเป็นค่ำใชจ่้ำยใน
งบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนรวมและเฉพำะกิจกำรมีจ ำนวน 2.77 ลำ้นบำท และ 
1.24 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั 



 
- 40 - 

 

 

21. ทุนเรือนหุ้น  
 ส่วนเกินมูลค่ำหุน้สำมญั 

ตำมบทบญัญติัแห่งพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 51 ในกรณีท่ีบริษทัเสนอ              
ขำยหุ้นสูงกว่ำมูลค่ำหุ้นท่ีจดทะเบียนไว ้บริษทัตอ้งน ำค่ำหุ้นส่วนเกินน้ีตั้งเป็นทุนส ำรอง (“ส่วนเกิน
มูลค่ำหุน้”) ส่วนเกินมูลค่ำหุน้น้ีจะน ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผลไม่ได ้

ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัรับรู้ค่ำใชจ่้ำยทำงตรงเพิ่มเติมซ่ึงเก่ียวกบักำรจ ำหน่ำย
หุ้นสำมญัเพิ่มทุนให้กบัประชำชนคร้ังแรก (Initial Public Offering)โดยน ำไปสุทธิจำกส่วนเกินมูลค่ำ
หุ้นสำมญัเป็นจ ำนวน 2.76 ลำ้นบำท 

22. ก ำไรต่อหุ้นข้ันพืน้ฐำน 
กำรค ำนวณก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 ค  ำนวณโดยกำรหำร
ก ำไรสุทธิส ำหรับปีที่เป็นส่วนของผูถื้อหุ้นของบริษทัและจ ำนวนหุ้นสำมญัถวัเฉล่ียถ่วงน ้ ำหนกัท่ีออก
และช ำระแลว้ระหว่ำงปี ทั้งน้ี ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 
ค  ำนวณโดยรวมผลกระทบของกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุ้น เพื่อสะทอ้นให้เห็นถึงกำรเปล่ียนแปลงของ
ก ำไรต่อหุน้จำกกำรเปล่ียนแปลงมูลค่ำหุน้ดงักล่ำวแสดงไดด้งัน้ี 
 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน        
ก ำไรท่ีเป็นส่วนของผูถื้อหุน้สำมญัของบริษทั  32,789,602  30,146,419  33,358,558  21,021,557 
จ ำนวนหุน้สำมญัท่ีถวัเฉล่ียถ่วงน ้ำหนกัของ 

หุน้สำมญั 
 

134,000,000 
  

134,000,000 
  

134,000,000 
  

134,000,000 
ก ำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐำน (บำท) 0.24  0.22  0.25  0.16 
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23. ทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
ตำมพระรำชบญัญติับริษทัมหำชนจ ำกดั บริษทัตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรอง                  
ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของก ำไรสุทธิประจ ำปีหักดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำส ำรองน้ีจะมี
จ ำนวนไม่นอ้ยกวำ่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองตำมกฎหมำยน้ีห้ำมมิใหน้ ำไปจ่ำยเป็นเงินปันผล 

ตำมบทบญัญติัแห่งประมวลกฎหมำยแพ่งพำณิชย ์บริษทัย่อยตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิอย่ำงน้อยร้อยละ 5 เป็น
ส ำรองตำมกฎหมำยทุกคร้ังท่ีประกำศจ่ำยเงินปันผล จนกวำ่ส ำรองตำมกฎหมำยจะมีจ ำนวนเท่ำกบัร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ทุนส ำรองน้ีจะน ำมำจดัสรรเงินปันผลไม่ได ้

24. เงินปันผลจ่ำย 
เม่ือว ันท่ี  25 เมษำยน 2561 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี  1/2561 ได้มีมติ จ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.063 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 8.44 ลำ้นบำท 
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 22 พฤษภำคม 2561 

เม่ือว ันท่ี  28 เมษำยน 2560 ท่ีประชุมสำมัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังท่ี  1/2560 ได้มีมติ จ่ำยเงินปันผล 
ส ำหรับหุ้นสำมญัจ ำนวน 134,000,000 หุ้น ในอตัรำหุ้นละ 0.051 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 6.82 ลำ้นบำท 
บริษทัไดจ่้ำยเงินปันผลดงักล่ำวแลว้เม่ือวนัท่ี 26 พฤษภำคม 2560  

25. กำรจัดกำรส่วนทุน 
วตัถุประสงคใ์นกำรบริหำรทุนของบริษทัเป็นไปเพื่อกำรด ำรงไวซ่ึ้งควำมสำมำรถในกำรด ำเนินงำนต่อเน่ือง
ของบริษทั เพื่อสร้ำงผลตอบแทนต่อผูถื้อหุ้นและเป็นประโยชน์ต่อผูท่ี้มีส่วนไดเ้สียอ่ืนๆ 

ฝ่ำยบริหำรไดมี้กำรก ำหนดกลยุทธ์ต่ำงๆ เพื่อสนบัสนุนกำรด ำเนินธุรกิจของบริษทัให้มีประสิทธิภำพมำกข้ึน 
รวมทั้งกำรก ำหนดนโยบำยจ่ำยเงินปันผลและกำรบริหำรเงินทุนเพื่อกำรด ำรงไวซ่ึ้งโครงสร้ำงของทุนและ
ตน้ทุนทำงกำรเงินของทุนท่ีเหมำะสม  
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26. รำยกำรกบักจิกำรทีเ่กีย่วข้องกนั 
กิจกำรท่ีเก่ียวข้องกัน ได้แก่ บุคคลหรือกิจกำรต่ำง ๆ ท่ีมีควำมเก่ียวข้องกับบริษัทโดยกำรมีผูถื้อหุ้น
ร่วมกนัหรือมีกรรมกำรร่วมกนั รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัไดก้ ำหนดข้ึนโดยใชร้ำคำตลำดหรือรำคำท่ี
ตกลงกนัตำมสัญญำหำกไม่มีรำคำตลำดรองรับ 

นโยบำยกำรก ำหนดรำคำส ำหรับแต่ละรำยกำรอธิบำยไดด้งัน้ี 

 นโยบำยกำรก ำหนดรำคำ 
ค่ำบริกำรจ่ำย รำคำตลำด 
ดอกเบ้ียรับ ร้อยละ 2.50 ต่อปี 
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้ริหำรส ำคญั ไดแ้ก่ 
บ ำเหน็จกรรมกำร เบ้ียประชุม เงินเดือน โบนสั 

ตำมท่ีไดรั้บอนุมติัจำกกรรมกำรและผูถื้อหุน้ ของบริษทั 

26.1 ยอดคงคำ้งระหวำ่งกนั ณ วนัท่ีในงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน 

ยอดคงเหลือกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงนิลงทุนในบริษัทย่อย        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  112,299,567 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั -  -  52,020,000  52,020,000 
บริษทั วนิสตำร์เทค จ ำกดั -  -  14,580,000  - 
รวม -  -  66,600,000  164,319,567 
        
ลูกหนีอ่ื้น        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  1,070,000 
รวม -  -  -  1,070,000 
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 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
เงนิมดัจ ำอ่ืนๆ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั -  -  83,325  - 
รวม -  -  83,325  - 

        
เงนิให้กู้ยืมระยะส้ัน        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  5,000,000 
บริษทั วนิสตำร์เทค จ ำกดั -  -  2,000,000  - 
รวม -  -  2,000,000  5,000,000 

        
เงนิปันผลค้ำงรับ        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  8,999,150 
รวม -  -  -  8,999,150 

        
เจ้ำหนีอ่ื้น        
บริษทั วนิสตำร์เทค จ ำกดั -  -  7,345  - 
รวม -  -  7,345  - 

        
ดอกเบีย้ค้ำงรับ        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  125,000 
บริษทั วนิสตำร์เทค จ ำกดั -  -  6,849  - 
รวม -  -  6,849  125,000 
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26.2 รำยกำรธุรกิจท่ีส ำคญัท่ีเกิดข้ึนในระหวำ่งปี 
รำยกำรกบักิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนัท่ีมีสำระส ำคญัสรุปส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ไดด้งัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
รำยได้ค่ำบริกำร        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั. -  -  -  500,000 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั -  -  630,000  - 
รวม -  -  630,000  500,000 

        
เงนิปันผลรับ        
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั -  -  4,003,500  - 
รวม -  -  4,003,500  - 

        
ดอกเบีย้รับ        
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั -  -  -  125,000 
บริษทั วนิสตำร์เทค จ ำกดั -  -  7,384  - 
รวม -  -  7,384  125,000 

        
ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำรส ำคญั        
ผลตอบแทนระยะสั้น 17,332,268  14,086,317  17,332,268  14,086,317 
ผลตอบแทนระยะยำว 1,127,114  926,894  1,127,114  926,894 
รวม 18,459,382  15,013,211  18,459,382  15,013,211 

26.3 เม่ือวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 และ 2560 บริษทัไดท้  ำสัญญำบริกำรกบับริษทัยอ่ยเพื่อให้ควำมช่วยเหลือดำ้น
กำรบริหำร กำรจดักำร และกำรสนบัสนุนกำรปฏิบติังำนของธุรกิจอ่ืนแก่บริษทัยอ่ยดงักล่ำว โดยคิดอตัรำ 
กำรให้บริกำรตำมท่ีตกลงกัน ซ่ึงอ้ำงอิงจำกประมำณกำรเวลำและต้นทุนท่ีใช้ไปบวกด้วยส่วนเพิ่ม
ค่ำบริกำรส ำหรับปี 2561 และ 2560 มีดงัต่อไปน้ี  

ช่ือบริษัท ระยะเวลำของสัญญำ ค่ำบริกำรต่อปี 
  บำท 
บริษทั ซินเนเจอร์ เทคโนโลย ีจ ำกดั 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2561 630,000 
บริษทั เอม็เอสแอล ซอฟตแ์วร์ (ไทยแลนด)์ จ ำกดั 1 มกรำคม - 31 ธนัวำคม 2560 500,000 
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27. บัตรส่งเสริมกำรลงทุน 
เม่ือวนัท่ี 20 กุมภำพนัธ์ 2552 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1156(7)/2552 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.8 กิจกำรซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ DIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดยไดรั้บสิทธิ
ยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรซ่ึงคือวนัท่ี 
3 กนัยำยน 2552 

เม่ือวนัท่ี 8 ตุลำคม 2552 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 1776(7)/2552 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.8  กิจกำรซอฟท์แวร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และDIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบญัญตัิส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520โดยไดรั้บ
สิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 8 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร ซ่ึงคือวนัท่ี 
20 ตุลำคม 2552 

เม่ือวนัท่ี 20 พฤศจิกำยน 2560 บริษทัยอ่ยไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 60-1302-1-00-2-0 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.7.2 กิจกำรซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 5 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 
ในระหวำ่งปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษทัยงัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำรตำมบตัรส่งเสริม
กำรลงทุนน้ี 

เม่ือวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2561 บริษทัไดรั้บสิทธิประโยชน์ตำมบตัรส่งเสริมกำรลงทุนเลขท่ี 61-0565-1-01-2-0 
จำกคณะกรรมกำรส่งเสริมกำรลงทุน ส ำหรับกิจกำรประเภท 5.7.2 กิจกำรซอฟทแ์วร์ ประเภท ENTERPRISE 
SOFTWARE และ/หรือ DIGITAL CONTENT ตำมพระรำชบญัญติัส่งเสริมกำรลงทุน พ.ศ. 2520 โดย
ไดรั้บสิทธิยกเวน้ภำษีเงินไดนิ้ติบุคคลมีก ำหนดเวลำ 7 ปี นบัแต่วนัท่ีเร่ิมมีรำยไดจ้ำกกำรประกอบกิจกำร 
ซ่ึงคือวนัท่ี 6 มิถุนำยน 2561 
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รำยได้จำกกำรขำยและให้บริกำรของบริษทัและบริษทัย่อยส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม จ ำแนกตำมกิจกำร                
ท่ีไดรั้บกำรส่งเสริมและไม่ไดรั้บกำรส่งเสริม มีดงัน้ี 

 งบกำรเงนิรวม 
 2561 

  ส่วนทีไ่ด้รับส่งเสริม  ส่วนทีไ่ม่ได้รับ  รวม 
 กำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   
 บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรในประเทศ 32,484,151  129,846,998  162,331,149 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรต่ำงประเทศ 3,593,249  7,656,820  11,250,069 
รวม 36,077,400  137,503,818  173,581,218 

  
 งบกำรเงนิรวม 

 2560 
 ส่วนทีไ่ด้รับส่งเสริม  ส่วนทีไ่ม่ได้รับ  รวม 
 กำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   
 บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรในประเทศ 73,944,342  36,847,555  110,791,897 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรต่ำงประเทศ 9,034,142  1,011,731  10,045,873 
รวม 82,978,484  37,859,286  120,837,770 

  
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561 
 ส่วนทีไ่ด้รับส่งเสริม  ส่วนทีไ่ม่ได้รับ  รวม 
 กำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   
 บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรในประเทศ 32,484,151  70,315,048  102,799,199 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรต่ำงประเทศ 3,593,249  6,149,073  9,742,322 
รวม 36,077,400  76,464,121  112,541,521 

  
 งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2560 
 ส่วนทีไ่ด้รับส่งเสริม  ส่วนทีไ่ม่ได้รับ  รวม 
 กำรลงทุน  ส่งเสริมกำรลงทุน   
 บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรในประเทศ 63,725,591  18,196,705  81,922,296 
รำยไดจ้ำกกำรขำยและใหบ้ริกำรต่ำงประเทศ 8,874,678  926,672  9,801,350 
รวม 72,600,269  19,123,377  91,723,646 
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28. ข้อมูลเกีย่วกบักำรด ำเนินงำนจ ำแนกตำมส่วนงำน 
ขอ้มูลส่วนงำนด ำเนินงำนสอดคลอ้งกบัรำยงำนภำยในส ำหรับใช้ในกำรตดัสินใจเก่ียวกบักำรจดัสรร
ทรัพยำกรและประเมินผลกำรด ำเนินงำน ผูมี้อ ำนำจตดัสินใจสูงสุดด้ำนกำรด ำเนินงำนของบริษทั คือ 
ประธำนเจำ้หนำ้ท่ีบริหำรของบริษทั 

ส่วนงำนธุรกิจ 
กลุ่มบริษทัด ำเนินกิจกำรในส่วนงำนธุรกิจเดียว คือ ธุรกิจประกอบกิจกำรขำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
พร้อมติดตั้ง รวมถึงกำรใหบ้ริกำรบ ำรุงรักษำและบริกำรอ่ืนซ่ึงเก่ียวเน่ืองกบัโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

ส่วนงำนทำงภูมิศำสตร์ 
ส่วนงำนด ำเนินงำนจ ำแนกตำมเขตภูมิศำสตร์ในงบกำรเงินรวมส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม มีดงัน้ี 
 

 ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2561   ส ำหรับปีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวำคม 2560 
 ภำยใน  ภำยนอก  รวม  ภำยใน  ภำยนอก  รวม 
 ประเทศ  ประเทศ    ประเทศ  ประเทศ   
 บำท  บำท  บำท  บำท  บำท  บำท 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร 162,331,149  11,250,069  173,581,218  110,791,897  10,045,873  120,837,770 
ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร 57,088,171  521,761  57,609,932  41,709,005  868,991  42,577,996 
ก ำไรขั้นตน้ 105,242,978  10,728,308  115,971,286  69,082,892  9,176,882  78,259,774 

ขอ้มูลเก่ียวกบัลูกคำ้รำยใหญ่ 
ส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 และ 2560 กลุ่มบริษทัไม่มีรำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำรกบัลูกคำ้
ภำยนอกรำยใดรำยหน่ึงท่ีมีจ ำนวนเงินตั้งแต่ร้อยละ 10 ข้ึนไป ของรำยไดร้วม 
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29. ค่ำใช้จ่ำยตำมลกัษณะ 
ค่ำใชจ่้ำยตำมลกัษณะท่ีส ำคญัส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม ประกอบดว้ย 

 งบกำรเงนิรวม  งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร  
 2561  2560  2561  2560 
 บำท  บำท  บำท  บำท 

ค่ำเช่ำและค่ำใชจ่้ำยส ำนกังำน 4,765,953  3,804,347  3,685,353  3,343,680 
ค่ำใชจ่้ำยเก่ียวกบัพนกังำน 79,145,407  59,074,512  59,197,284  48,827,862 
ค่ำยำนพำหนะและท่ีพกัเดินทำง 1,550,673  1,484,946  1,142,674  1,220,053 
ค่ำใชจ่้ำยสำธำรณูปโภค 3,073,692  2,438,930  2,115,362  1,968,539 
ค่ำบริกำรวชิำชีพและค่ำธรรมเนียม 8,125,119  8,985,289  7,175,414  7,688,929 
ค่ำเส่ือมรำคำและค่ำตดัจ ำหน่ำย 4,839,082  3,225,777  1,631,122  1,555,081 
ค่ำโฆษณำและค่ำส่งเสริมกำรขำย 3,242,367  3,810,773  2,703,966  3,043,475 
ค่ำจำ้งบุคคลภำยนอกบริกำรลูกคำ้ 1,323,383  598,701  1,160,985  598,701 
ตน้ทุนทำงกำรเงิน 11,965  10,183  52  - 
ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 732,238  933,057  726,768  931,632 
หน้ีสงสยัจะสูญและหน้ีสูญ (กลบัรำยกำร) 428,536  (289,111)  267,260  (289,111) 
ค่ำเบ้ียประชุมคณะกรรมกำรบริษทั 1,555,000  1,530,000  1,555,000  1,530,000 

30. เคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
30.1 ควำมเส่ียงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

ควำมเส่ียงดำ้นกำรให้สินเช่ือหมำยถึง ควำมเส่ียงจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำซ่ึงเกิดจำกกำรท่ี
ลูกหน้ีไม่ปฏิบติัตำมขอ้ก ำหนดในสัญญำซ่ึงอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่บริษทัและบริษทัย่อย 
อย่ำงไรก็ตำม บริษทัและบริษทัย่อยไม่เคยเกิดควำมเสียหำยเน่ืองจำกกำรไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ
ของลูกหน้ี และบริษทัและบริษทัยอ่ยคำดวำ่จะไม่มีควำมเส่ียงทำงดำ้นกำรใหสิ้นเช่ือ 

ในกรณีของกำรรับรู้สินทรัพยท์ำงกำรเงินท่ีแสดงในงบแสดงฐำนะกำรเงิน มูลค่ำตำมบญัชีของ
สินทรัพย์ ซ่ึงบันทึกในงบแสดงฐำนะกำรเงินถือเป็นมูลค่ำสูงสุดของควำมเส่ียงท่ีเกิดจำกกำร                   
ไม่ปฏิบติัตำมสัญญำ 
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30.2 ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ีย 
ควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียเกิดจำกกำรท่ีอตัรำดอกเบ้ียจะเปล่ียนแปลง ซ่ึงอำจก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนแก่บริษทัและบริษทัย่อยในปีปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป ในกรณีท่ี
อตัรำดอกเบ้ียสูงข้ึนอำจมีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของบริษทัและบริษทัยอ่ย เน่ืองจำกเงินกูย้ืม
ส่วนใหญ่ของบริษทัและบริษทัยอ่ยมีอตัรำดอกเบ้ียเป็นแบบลอยตวั อยำ่งไรก็ตำม ในระหวำ่งปี 2561 
บริษทัและบริษทัย่อยไม่มีควำมเส่ียงเก่ียวกบัอตัรำดอกเบ้ียเน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ยไม่มี
เงินกูย้มื 

30.3 ควำมเส่ียงจำกอตัรำแลกเปล่ียน 
ควำมเส่ียงจำกอัตรำแลกเปล่ียนเกิดจำกกำรเปล่ียนแปลงของอัตรำแลกเปล่ียนเงินตรำต่ำงประเทศ              
ซ่ึงก่อให้เกิดผลกระทบแก่บริษทัและบริษทัย่อย ในปีปัจจุบนัและในปีต่อๆ ไป อย่ำงไรก็ตำม 
ผลกระทบจำกอตัรำแลกเปล่ียนท่ีจะเปล่ียนแปลงไม่มีสำระส ำคญัต่อบริษัทและบริษทัย่อย 
เน่ืองจำกบริษทัและบริษทัยอ่ย ไม่มีรำยกำรเงินตรำต่ำงประเทศท่ีมีสำระส ำคญั 

30.4 มูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 
ในกำรเปิดเผยมูลค่ำยุติธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงินตอ้งใช้ดุลยพินิจในกำรประมำณมูลค่ำ
ยุติธรรม ดังนั้ นมูลค่ำยุติธรรมท่ีประมำณข้ึนท่ีเปิดเผยในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินน้ี                       
จึงไม่จ  ำเป็นต้องบ่งช้ีถึงจ ำนวนเงิน ซ่ึงเกิดข้ึนจริงในตลำดแลกเปลี่ยนในปัจจุบนั กำรใช้
ข้อสมมติฐำนทำงกำรตลำดและหรือวิธีกำรประมำณท่ีแตกต่ำงกันอำจมีผลกระทบท่ีมี
สำระส ำคญัต่อมูลค่ำยุติธรรมท่ีประมำณข้ึน บริษทัและบริษทัย่อยใช้วิธีกำรและขอ้สมมติฐำน
ดงัต่อไปน้ีในกำรประมำณมูลค่ำยติุธรรมของเคร่ืองมือทำงกำรเงิน 

สินทรัพย์ทำงกำรเงินและหนี้สินทำงกำรเงินที่ไม่ได้วดัมูลค่ำด้วยมูลค่ำยุติธรรม 
เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด เงินลงทุนชัว่ครำว ลูกหน้ีกำรคำ้และลูกหน้ีหมุนเวียนอ่ืน 
รำยไดค้ำ้งรับ ดอกเบ้ียคำ้งรับ เงินให้กูย้ืมระยะสั้นแก่กิจกำรท่ีเก่ียวขอ้งกนั เงินให้กูย้ืมระยะสั้น 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีหมุนเวียนอ่ืน ภำษีเงินไดค้ำ้งจ่ำย และหน้ีสินหมุนเวยีนอ่ืน มีมูลค่ำยติุธรรม
โดยประมำณเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี กำรวดัมูลค่ำยุติธรรมใช้ล ำดับขั้นมูลค่ำยุติธรรมระดับ 3 
โดยประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิท่ีคำดวำ่จะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ 

หน้ีสินภำยใตส้ัญญำเช่ำกำรเงินมีมูลค่ำยุติธรรมโดยประมำณเท่ำกบัมูลค่ำตำมบญัชี กำรวดัมูลค่ำ
ยติุธรรมใชล้ ำดบัขั้นมูลค่ำยุติธรรมระดบั 3 โดยประมำณกำรมูลค่ำปัจจุบนัของกระแสเงินสดสุทธิท่ี
คำดวำ่จะไดรั้บหรือตอ้งจ่ำยช ำระ 
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31. ภำระผูกพนั 
31.1 หนงัสือค ้ำประกนั 

ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 บริษทัยอ่ยมีหนงัสือสัญญำค ้ำประกนั (L/G) ท่ีออกโดยธนำคำรในนำมของ
บริษทัย่อยจ ำนวนเงิน 3.42 ล้ำนบำท เพื่อประกนักำรปฏิบติังำนตำมสัญญำ หนังสือค ้ำประกนัท่ีออก
โดยธนำคำรดงักล่ำวค ้ ำประกันโดยบญัชีเงินฝำกธนำคำรของบริษทัย่อย (ดูหมำยเหตุข้อ 16) 
(2561 : ไม่มี) 

31.2  สัญญำเช่ำด ำเนินงำน 
ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 บริษทัและบริษทัยอ่ยไดท้  ำสัญญำเช่ำด ำเนินงำนส ำหรับ
ส ำนกังำนและบริกำรเป็นเวลำ 3 ปี ซ่ึงเงินท่ีตอ้งจ่ำยในอนำคตสรุปไดด้งัต่อไปน้ี 

 งบกำรเงนิรวม งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร 
 2561  2560  2561  2560 

 บำท  บำท  บำท  บำท 
ไม่เกิน 1 ปี 5,111,760  3,594,573  3,582,360  1,218,333 
เกิน 1 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี 6,138,900  711,000  4,911,300  - 

                      รวม 11,250,660  4,305,573  8,493,660  1,218,333 

บริษัทและบริษัทย่อยจ่ำยค่ำเช่ำและบันทึกเป็นค่ำใช้จ่ำยในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน                   
เบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 และ 2560 จ ำนวน 4.77 ลำ้นบำท และ 6.83 ลำ้นบำท 
ตำมล ำดบั (บริษทั: 3.69 ลำ้นบำท และ 3.34 ลำ้นบำท ตำมล ำดบั) 

32. สัญญำทีส่ ำคัญ 
บริษทัไดท้  ำสัญญำแต่งตั้งตวัแทนในกำรจดัจ ำหน่ำยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของบริษทัในต่ำงประเทศซ่ึงมี
วตัถุประสงคห์ลกัคือเพื่อใหต้วัแทนดงักล่ำวท ำกำรตลำด จ ำหน่ำย ติดตั้ง และให้บริกำรลูกคำ้อำยสุัญญำ 2 ปี 
และก ำหนดอตัรำค่ำตอบแทนตำมท่ีตกลงร่วมกนัระหวำ่งบริษทัและตวัแทนในแต่ละประเทศ 
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33. กำรจัดประเภทรำยกำรใหม่ 
รำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ไดมี้กำร
จดัประเภทรำยกำรใหม่เพื่อให้สอดคลอ้งกบักำรจดัประเภทรำยกำรในงบก ำไรขำดทุนและก ำไรขำดทุน
เบด็เสร็จอ่ืนส ำหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ดงัน้ี 

หน่วย : บำท 
รำยกำร  จ ำนวนเงนิ  กำรแสดงรำยกำรเดมิ  กำรแสดงรำยกำรใหม่ 

รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร  53,749,058  รำยไดจ้ำกกำรขำยและให้บริกำร  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

  ดอกเบ้ียรับ  14,956  ดอกเบ้ียรับ  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ   
  ต่ำงประเทศ 

 345,852  ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ   
  ต่ำงประเทศ 

 ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพยถ์ำวร  51,772  ก ำไรจำกกำรจ ำหน่ำยสินทรัพย์
ถำวร 

 ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

รำยไดอ่ื้น   533,361  รำยไดอ่ื้น   ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร  27,321,235  ตน้ทุนกำรขำยและให้บริกำร  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  249,699  ตน้ทุนในกำรจดัจ ำหน่ำย  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  18,896,895  ค่ำใชจ่้ำยในกำรบริหำร  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้  96,895  ค่ำใชจ่้ำยภำษีเงินได ้  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

ขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ 
  ต่ำงประเทศ 

 253,026  ก ำไรจำกอตัรำแลกเปล่ียนเงินตรำ 
  ต่ำงประเทศ 

 ค่ำใชจ่้ำยอ่ืน 

ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  525,586  ก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จอ่ืน  ก ำไรส ำหรับงวดจำกกำรด ำเนินงำนท่ี 
  ยกเลิกสุทธิจำกภำษี 

34. เหตุกำรณ์ภำยหลงัรอบระยะเวลำรำยงำน 
34.1 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 5/2561 เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกำยน 2561 ไดมี้มติอนุมติัให้เขำ้ซ้ือ

หุ้นสำมญัในบริษทัแห่งหน่ึงจำกผูถื้อหุ้นเดิมจ ำนวน 10.20 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 51 ของหุ้นท่ี
ออกและช ำระแลว้ ซ่ึงไดช้ ำระเงินเรียบร้อยแลว้เม่ือวนัท่ี 21 มกรำคม 2562 

34.2 เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษทั คร้ังท่ี 1/2562 ไดมี้มติอนุมติัจ่ำยเงินปันผล
ส ำหรับหุ้นสำมัญจ ำนวน 134,000,000 หุ้น  ในอัตรำหุ้นละ 0.10 บำท รวมเป็นเงินปันผลทั้ งส้ิน 
13.40 ลำ้นบำท บริษทัจะจ่ำยเงินปันผลดงักล่ำวในวนัท่ี 26 เมษำยน 2562 

35. กำรอนุมัติงบกำรเงิน 
งบกำรเงินน้ีไดรั้บกำรอนุมติัให้ออกงบกำรเงินโดยคณะกรรมกำรของบริษทั เม่ือวนัท่ี 11 กุมภำพนัธ์ 2562 



  

แบบ 56-1 ประจําป 2561 

 

หนา | 195  
 

การรับรองความถูกตองของขอมลู 

บริษัทและบริษัทยอยไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัท

และบริษัทยอยขอรับรองวาขอมลูดังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทําใหผูอ่ืนสําคัญผิด หรือไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง

ในสาระสําคัญ นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยขอรับรองวา 

 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสําคัญเก่ียวกับฐานะการเงนิ  ผลการดําเนินงาน  และกระแสเงนิสดของบริษทัและบริษัทยอยแลว   

(2)  บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพ่ือใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมลูในสวนที่เปน

สาระสําคัญทั้งของบริษัทและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

(3)  บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทและบริษัทยอยไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 ตอผูสอบบัญชีและ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญของระบบการควบคุมภายใน  

รวมท้ังการกระทําท่ีมิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทํารายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในการนี้เพ่ือเปนหลัก

ฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับท่ีบริษัทและบริษัทยอยไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทและบริษัทยอยได

มอบหมายใหนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนผูลงลายมือชื่อกํากับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนาย

สมบูรณ ศุขีวิริยะ กํากับไวบริษัทและบริษัทยอยจะถือวาไมใชขอมูลท่ีบริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว

ขางตน  

  

ชื่อ      ตําแหนง           ลายมือชื่อ  

1. นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ                  กรรมการผูมีอํานาจลงนาม             ............................................    

2. นายกันชนะพล  

 เกิรท มาเซลล ซเีรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการผูมีอํานาจลงนาม   ............................................ 

 ผูรับมอบอํานาจ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ     กรรมการผูมีอํานาจลงนาม             ............................................ 
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รายละเอียดเกี่ยวกบักรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  
 

รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เข้าเป็น

กรรมการบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

ดร.ฉิม ตันติยำสวัสดิกุล 
- ประธำนกรรมกำร 
- กรรมกำรอิสระ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

66 - ปริญญำเอก  
สำขำ Statistics, University of 
Michigan  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำโท  
สำขำ Computer, Information and 
Control Engineering, University of 
Michigan ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

- ปริญญำตรี  
สำขำ Computer and 
Communication Science, University 
of Michigan  
ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุ่นที่ 123/2559 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท (IOD) 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance 
Director (FND) รุ่นที่ 34/2550 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท (IOD) 

28 กันยำยน 2558 

 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 

2561 - ปัจจุบัน ประธำนกรรมกำร /  
กรรมกำรอิสระ 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด 
(มหำชน) 

ผู้พัฒนำและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

2558 - 2561 ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
/ กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด 
(มหำชน) 

ผู้พัฒนำและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

บริษัทหรือองค์กรอ่ืน 
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
/ กรรมกำรตรวจสอบ 

ธนำคำร ยูโอบ ี(ประเทศ
ไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

ธนำคำร 

2557 - ปัจจุบัน 
 
 

 

ที่ปรึกษำ 
คณะอนุกรรมกำรพัฒนำ
ข้อมูลกลำง (Data Center)  
 

ส ำนักงำนคณะกรรมกำร
กิจกำรกระจำยเสียง 
กิจกำรโทรทัศน์ และ
กิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติ (กสทช.) 

หน่วยงำนรำชกำร 
 
 
 

2557 - ปัจจุบัน 
 

 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง บริษัท เนช่ันแนล                
ไอทีเอ็มเอ๊กซ์ จ ำกัด 

กำรช ำระเงิน 
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เข้าเป็น

กรรมการบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยสมบูรณ์ ศุขีวิรยิะ 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำม 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรสรรหำและ

ก ำหนดค่ำตอบแทน 
- ประธำนกรรมกำรบริหำร 
- ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

57 - ปริญญำตรี  
คณะบริหำรธุรกิจ 
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 121/2558 สมำคม
ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัท (IOD) 

- หลักสูตร นพลักษณ์เพื่อกำรพัฒนำควำม
เป็นผู้น ำ สถำบัน PeopleMap 

- หลักสูตร Enhancing Team 
Leadership สถำบัน BrainAsset 

- หลักสูตร Mergers & Acquisitions – 
Financial, Legal, and Tax Strategies 
and Planning สถำบันวิจยั 
OMEGAWORLDCLASS 

- หลักสูตร ผู้บริหำรระดับสูงสถำบัน
วิทยำกำรตลำดทุน รุ่น 23 

- หลักสูตร Anti-Corruption the 
Practical Guide (ACPG) รุ่นที ่47/2018 
สมำคมส่งเสรมิสถำบันกรรมกำรบริษัท 
(IOD) 
 

28 กันยำยน 2558 

 

ไม่มี 30.45% บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2546 - ปัจจุบัน 

 
 
 

กรรมกำรบริษัท / กรรมกำร
ผู้มีอ ำนำจลงนำม /
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
/ กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน / 
ประธำนกรรมกำรบริหำร 
ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด 
(มหำชน)  

ผู้พัฒนำและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

 

2560 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท บริษัท ซินเนเจอร์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด 

พัฒนำและติดตั้งโปรแกรม
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
ร้ำนอำหำร 

2561 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท บริษัท วินสตำร์เทค 
จ ำกัด 

พัฒนำและติดตั้งโปรแกรม
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
สนำมกอล์ฟ 

บริษัทหรือองค์กรอ่ืน 
2561 - ปัจจุบัน นำยกสมำคม สมำคมกำรค้ำส่งเสริมกำร

ส่งออกอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ไทย 

สมำคม 

2558 - 2558 กรรมกำรบริษัท 
(ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

PT. COMANCHE 
INTERNATIONAL 
INDONESIA  
ประเทศอินโดนีเซีย 

ตัวแทนในกำรจัดจ ำหนำ่ย
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรมและอื่นๆ ที่
เกี่ยวขอ้ง 

2554 - 2558 กรรมกำรบริษัท 
(ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

COMANCHE 
INTERNATIONAL 
MALAYSIA SDN BHD 
ประเทศมำเลเซีย 
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เข้าเป็น

กรรมการบริษัท 

ความสัมพันธ์
ทาง

ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วน
การถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยสมบูรณ์ ศุขีวิรยิะ (ต่อ) 2556 - 2558 กรรมกำรบริษัท 
(ผู้มีอ ำนำจลงนำม) 

COMANCHE 
INTERNATIONAL 
VIETNAM CO., LTD.
ประเทศเวียดนำม 

2558 - 2558 กรรมกำรบริษัท บริษัท ไอยรำ วีซี จ ำกัด บริษัทร่วมลงทุน (Venture 
Capital) 
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เข้าเป็นกรรมการ

บริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงดลฤดี พรพิพัฒน ์
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรบริษัท 
- ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ 
- ประธำน

กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

- กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

 
 

72 - ปริญญำตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
สำขำกำรบัญช ี
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุ่นที่ 36/2546 
สมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำร
บริษัท (IOD) 

28 กันยำยน 2558 

 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2558 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำร

บริษัท / ประธำนกรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง /
กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
ค่ำตอบแทน 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์
เนช่ันแนล จ ำกัด (มหำชน)  

พัฒนำและติดตั้งโปรแกรม
เพื่อกำรบริหำรจัดกำร
โรงแรม 

บริษัทหรือองค์กรอ่ืน 
2560 - ปัจจุบัน หัวหน้ำฝำ่ยตรวจสอบ มูลนิธิโครงกำรหลวง  

 
โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ

2554 - 2559 รองหัวหน้ำฝ่ำยตรวจสอบ มูลนิธิโครงกำรหลวง  
 

โครงกำรอันเนื่องมำจำก
พระรำชด ำร ิ
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เข้าเป็นกรรมการ

บริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยสุพจน ์ แก้วมณ ี
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 
- ประธำนกรรมกำรสรรหำ

และก ำหนดค่ำตอบแทน 
 
 

58 - ปริญญำตรี  
คณะนิติศำสตร์บัณฑิต 
- ปริญญำโท 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
นิติศำสตร์มหำบัณฑิต  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตรกฎหมำยภำษอีำกรของส ำนัก

ฝึกอบรมศึกษำกฎหมำยแห่งเนติบัณฑิตย
สภำ รุ่นที่  2 

- หลักสูตรกฎหมำยภำษอีำกรส ำหรับ
ประชำชนของสถำบันพัฒนำขำ้รำชกำร
ฝ่ำยตุลำกำร ส ำนักงำนส่งเสริมงำนตุลำกำร 
รุ่นที่ 5 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program Class รุ่น 107/2014 ของ 
IOD 

22 กุมภำพันธ์ 2560 ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม  

2560 - ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรตรวจสอบ / 
ประธำนกรรมกำรสรรหำ
และก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท โคแมนชี่ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำชน)  

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

 บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
2556 - ปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำร

ตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

บริษัท แอลดีซี 
เด็นทัล จ ำกัด 
(มหำชน)  
 

ธุรกิจทันตกรรม 
 

2557 - ปัจจุบัน กรรมกำร / กรรมกำร
ตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

บริษัท สำลี่ พริ้นท์ต้ิง 
จ ำกัด (มหำชน) 

ธุรกิจรับผลิตฉลำกสินค้ำ
และงำนพิมพ ์

2561 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรตรวจสอบ /
กรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดค่ำตอบแทน 

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. 
สตีล จ ำกัด (มหำชน) 

ธุรกิจผลิตและจ ำหนำ่ย
โครงสร้ำงเหล็กขนำด
ใหญ่ 
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เข้าเป็นกรรมการ

บริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยกันชนะพล เกิร์ท มำเซลล์ 
ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
 
 
 
 

37 - ปริญญำตร ี
 สำขำ Economics University of Sydney 

ประเทศออสเตรเลีย 
- ปริญญำโท 
 สำขำ Science in Financial Analysis 

University of San Francisco 
 ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุ่นที่ 115/2558 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัท (IOD) 

 

28 กันยำยน 2558 

 
 
 

 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2558 - ปัจจุบัน 

 
 

กรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

บริษัท แอลดีซี เด็นทัล 
จ ำกัด (มหำชน)  

ผู้พัฒนำและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
2560 - ปัจจุบัน กรรมกำรอิสระ /        

กรรมกำรตรวจสอบ 
บริษัท แอล.วี.
เทคโนโลยี จ ำกัด 
(มหำชน) 

บริกำรด้ำน
สถำปัตยกรรม วิศวกรรม 
และบริกำรที่เกีย่วเนื่อง 

2555 - 2556 
2556 - 2559 

กรรมกำรอิสระ 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท แอล.วี.
เทคโนโลยี จ ำกัด 
(มหำชน) 

ออกแบบ พัฒนำ 
เครื่องจักรใน
อุตสำหกรรมซีเมนต์ และ
อื่น ๆ ที่เกีย่วขอ้ง 

บริษัทหรือองค์กรอ่ืน 
2561 - ปัจจุบัน 

 
กรรมกำรบริษัท บริษัท เอ็มเอสแอล 

ซอฟต์แวร์ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด 

ผู้พัฒนำโปรแกรมเพื่อ
กำรจัดกำรข้อมูล 

2558 - ปัจจุบัน หุ้นส่วนผู้จัดกำร Ross & Van 
Compernolle 

ธุรกิจลงทุน 

2558 - 2558 นักวิเครำะหธ์ุรกิจ บริษัท เอ็มเอสแอล 
ซอฟต์แวร์ (ไทย
แลนด์) จ ำกัด 

ผู้พัฒนำโปรแกรมเพื่อ
กำรจัดกำรข้อมูล 

2550 - 2557 กรรมกำรบริษัท Voxtron 
International 
ประเทศเบลเยี่ยม  

ธุรกิจโทรคมนำคม 

2555 - 2557 รองประธำนบริษัท บริษัท หลักทรัพย์ 
ไทยพำณิชย์ จ ำกัด 

ธุรกิจหลกัทรัพย ์
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 
วันที่เข้าเป็นกรรมการ

บริษัท 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยฉัตรชัย โตเลิศมงคล 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร SYN 

 
 

49 - ปริญญำตร ี
คณะบริหำรธุรกิจ สำขำกำรตลำด จำก
คณะพำณิชยศำสตร์และกำรบัญชี 
จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย 
- ปริญญำโท 

คณะบริหำรธุรกิจ (MBA in Finance) 
California State University, San 
Bernardino ประเทศสหรัฐอเมริกำ 

 
ประวัติการฝึกอบรม 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุ่นที่ 155/2561 
- โครงกำรอบรมกำรจัดกำรนวัตกรรม

ผู้ประกอบกำร รุ่น 2 
 

8 พฤศจิกำยน 2561 ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2561 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท / 

กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 
  

ผู้พัฒนำและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 
 

2549 - ปัจจุบัน ประธำนเจำ้หน้ำที่บรหิำร 
/ กรรมกำรบริษัท 

บริษัท ซินเนเจอร์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด 

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรร้ำนอำหำร 
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เข้าเป็นกรรมการ

บริษัท 
ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวระหว่าง

ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยเฉลิมพล ตูจ้ินดำ 
- กรรมกำรอิสระ 
- กรรมกำรบริษัท 
- กรรมกำรตรวจสอบ 

 
 
 

 
 

57 - ปริญญำตร ี
สำขำสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำร 
Southern New Hampshire 
University ประเทศสหรัฐอเมริกำ 
- ปริญญำโท 

สำขำบริหำรธุรกิจ Southern New 
Hampshire University ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตรภำวะผู้น ำ Michigan 

University, Ann Arbor ประเทศ
สหรัฐอเมริกำ 

  

20 ธันวำคม 2561 

 

ไม่มี ไม่มี บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2561 - ปัจจุบัน 

 
กรรมกำรอิสระ / 
กรรมกำรบริษัท / 
กรรมกำรตรวจสอบ 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 

ผู้พัฒนำและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

บริษัทหรือองค์กรอ่ืน 
2561 - ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำร ส ำนักงำนพัฒนำ

วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำติ  

หน่วยงำนรัฐบำลในสังกัด
กระทรวงวิทยำศำสตร์ 

2555 - 2561 ผู้อ ำนวยกำร เขตอุตสำหกรรม
ซอฟต์แวร์ประเทศ
ไทย 

หน่วยงำนรัฐบำลในสังกัด
ส ำนักงำนพัฒนำ
วิทยำศำสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งชำต ิ
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัม
พันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวดำรุณี แซ่ตั้ง 
- กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำร 
- กรรมกำรสวัสดิกำร 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละ

กำรเงิน 
 
 

48 - ปริญญำตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) 
คณะบัญชี สำขำสอบบัญช ี
มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร Strategic CFO in Capital 

Markets รุ่นที่ 5 ประจ ำปี 2560 
- หลักสูตร Director Accreditation Program 

(DAP) รุ่นที่ 110/2557 สมำคมส่งเสริม
สถำบันกรรมกำรบริษัท (IOD) 

- หลักสูตร Company Reporting Program 
(CRP) รุ่นที่ 57/2557 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัท (IOD) 

- หลักสูตร Effective Minutes Taking (EMT) 
รุ่นที่ 29/2557 

- หลักสูตร นพลักษณ์เพื่อกำรพัฒนำควำมเป็น
ผู้น ำ สถำบัน PeopleMap 

- หลักสูตร Enhancing Team Leadership 
สถำบัน BrainAsset 

- หลักสูตร Mergers & Acquisitions – 
Financial, Legal, and Tax Strategies and 
Planning สถำบันวิจยั 
OMEGAWORLDCLASS 

- หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ประจ ำปี 2561 รุ่นที่
1/61 สภำวิชำชพีบัญชีในพระบรมรำชปูถัมภ์ 

ไม่มี 0.0028 บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2559 - ปัจจุบัน 

 
กรรมกำรบริหำรควำม
เส่ียง / กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำร / กรรมกำร
สวัสดิกำร / ผูอ้ ำนวยกำร
ฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

2560 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท บริษัท ซินเนเจอร์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด 

พัฒนำและบริกำร
ซอฟต์แวร์ส ำหรับธุรกิจ
ร้ำนอำหำร 

2561 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท  บริษัท วินสตำรเ์ทค 
จ ำกัด 

พัฒนำและบริกำร
ซอฟต์แวร์ส ำหรับธุรกิจ
สนำมกอล์ฟ 

บริษัทจดทะเบียนอ่ืน  
2556 - 2558 

 
กรรมกำรบริษัท/ 
เลขำนุกำรบริษัท/
ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชแีละ
กำรเงิน 

บริษัท แอลดีซี 
เด็นทัล จ ำกัด 
(มหำชน)  
 

ธุรกิจทันตกรรม 
 

บริษัทและองค์กรอ่ืนๆ 
2537 - 2556 Audit Senior Manager บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช 

โธมัทสุ ไชยยศ  
สอบบัญชี จ ำกัด 

บริกำรสอบบัญช ี
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ชว่งเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยภิรมย์ เมธำวีระพงศ์ 
-  ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 

 
 

50 - ปริญญำตร ี
คณะนิเทศศำสตร์ มหำวิทยำลยัสยำม 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร “The CMO Academy รุ่นที่ 

5” สมำคมกำรตลำดแห่งประเทศไทย 

ไม่มี 0.0285 

 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2561 - ปัจจุบัน 

 
 

2546 - 2561 

ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกำรตลำด 
 
 
รักษำกำรผู้อ ำนวยกำรฝ่ำย
กำรตลำด 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 
 

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 
 

2560 - ปัจจุบัน กรรมกำรบริษัท บริษัท ซินเนเจอร์ 
เทคโนโลยี จ ำกัด 

พัฒนำและบริกำร
ซอฟต์แวร์ส ำหรับธุรกิจ
ร้ำนอำหำร 
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัม
พันธ์ทาง
ครอบครัว
ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือหุ้น
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวปำริชำติ สุนทร 
- กรรมกำรบริหำร 
- กรรมกำรก ำกับดูแลกจิกำร 
- กรรมกำรสวัสดิกำร 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกำรและ

บริหำรงำนทั่วไป 

45 - ปริญญำตร ี
คณะบริหำรธุรกิจ (ธุรกจิระหวำ่งประเทศ) 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย ์
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร Company Secretary Program 

(CSP) รุ่นที่ 71/2559 สมำคมส่งเสริมสถำบัน
กรรมกำรบริษัท (IOD) 

ไม่มี 0.0285 บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2561 - ปัจจุบัน 

 
กรรมกำรบริหำร / 
กรรมกำรก ำกับดูแล
กิจกำร / กรรมกำร
สวัสดิกำร /ผู้อ ำนวยกำร
ฝ่ำยธุรกำรและบริหำรงำน
ทั่วไป 
 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

2561 - ปัจจุบัน 
 

กรรมกำรบริษัท บริษัท วินสตำร์เทค 
จ ำกัด  

พัฒนำและบริกำร
ซอฟต์แวร์ส ำหรับสนำม
กอล์ฟ 

2559 - 2560 รักษำกำรหัวหนำ้ฝ่ำย
ทรัพยำกรบุคคลและ
ธุรกำรทั่วไป / ผู้จัดกำร
ฝ่ำยธุรกำร / เลขำนุกำร
บริษัท 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 
 

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

 
2546 - 2558 

 
ผู้ช่วยผู้บริหำร 
(Executive Assistant 
Manager) 

 
บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 

 
พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการ
ถือหุ้นใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยเจมส์ แฮงค์เควิช 
- ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำตวัแทน

จ ำหน่ำย 
 
 

54 - Prince George Senior Secondary 
Graduate 

ไม่มี 0.0021 บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2560 - ปัจจุบัน ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำ

ตัวแทนจ ำหน่ำย 
บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

บริษัทหรือองค์กรอ่ืน 
2556 - 2560 ผู้จัดกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ บริษัท จีอีทีซี 

(ประเทศไทย) จ ำกัด 
จ ำหน่ำยเฟอร์นิเจอร์และ
อุปกรณ์ส ำหรับโรงแรม 
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำงสำวสุพัตรำ หิรัญญำนนท ์
- Corporate Account  
 
 
 
 

30 - ปริญญำโท 
คณะบริหำรธุรกิจ  
มหำวิทยำลัยรำมค ำแหง 

- ปริญญำตร ี
คณะบริหำรธุรกิจและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
สำขำกำรบัญชี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยรีำช
มงคลตะวันออก วิทยำเขตจักรพงษภูวนำรถ 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร นพลักษณ์เพื่อกำรพัฒนำควำมเป็น

ผู้น ำ สถำบัน PeopleMap 
- หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ประจ ำปี 2561 รุ่น

ที่1/2561 (หัวข้อย่อย 402) สภำวิชำชพี
บัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ ์

- หลักสูตร TFRS ทุกฉบับ ประจ ำปี 2561 รุ่น
ที่1/2561 (หัวข้อย่อย 502) สภำวิชำชพี
บัญชีในพระบรมรำชูปถัมภ ์

ไม่มี 0.0028   บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2561 - ปัจจุบัน Corporate Account  

 
บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 
และบริษัทย่อย 

 

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 
ร้ำนอำหำร สปำ สนำม
กอล์ฟ และส ำรองบัตร
โดยสำรเครื่องบินและรถ
เช่ำ 

2558 - 2560 ผู้จัดกำรแผนกบญัชีและ
กำรเงิน 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำขน) 

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำรบริหำร
จัดกำรโรงแรม 

บริษัทหรือองค์กรอ่ืน 
2557 - 2558 

 
หัวหน้ำฝำ่ยบญัช ี
 

บริษัท จีโอเทอร์มกิส์ 
จ ำกัด 

 
 

ประกอบธุรกิจขำย-
บริกำร เครื่องพ่นไฟและ
เครื่องก ำเนิดไอน้ ำ รวมทั้ง
บริกำรงำนซ่อมบ ำรุง 

2550 - 2556 เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยบัญช ี บริษัท คำร์บูติค จ ำกัด จ ำหน่ำย ล้อแม็กซ์ ยำง
รถยนต์ 
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รายชื่อ/ต าแหน่ง 
อายุ 
(ปี) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ์
ทางครอบครัว

ระหว่าง
ผู้บริหาร 

สัดส่วนการถือ
หุ้นในบริษัท 

(%) 

ประสบการณ์การท างานในระยะ 5 ปยี้อนหลัง 

ช่วงเวลา ต าแหน่ง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นำยนิกุล ตั้งนิลทรัพย ์
- เลขำนุกำรบริษัท 
- นักลงทุนสัมพันธ ์

29 - ปริญญำตร,ี คณะบัญชี, มหำวิทยำลัยหอกำรค้ำไทย 
- ปริญญำตร,ี คณะนิเทศศำสตร์, มหำวิทยำลัยกรุงเทพ 
 

ประวัติการฝึกอบรม 
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 25/2561, สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่85/2561, สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 19/2560, สมำคม

ส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย (IOD) 
- หลักสูตร เทคนิคกำรวิเครำะห์และบริหำรควำมเส่ียงโครงกำรลงทุนเพื่อสร้ำง

มูลค่ำเพิ่มของกิจกำรอยำ่งยั่งยืน, ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
- หลักสูตร กำรบริหำรควำมรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน รุ่นที่ 

1/2560, ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
- หลักสูตร กำรวิเครำะห์ควำมเส่ียงและประเด็นส ำคัญด้ำนควำมยั่งยืน รุ่นที่ 

2/2560,ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
- หลักสูตร กำรประเมินผลและกำรจัดกำรข้อมูลด้ำนควำมรับผิดชอบตอ่สังคม 

รุ่นที่ 2/2560, ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) 
- หลักสูตร กำรจัดท ำรำยงำนแห่งควำมยัง่ยืน รุ่นที่ 1/2560, ตลำดหลักทรัพย์

แห่งประเทศไทย (SET) 
- หลักสูตร กำรปฏิบัติงำนตรวจสอบส ำหรับผู้ตรวจสอบภำยในมือใหม ่รุ่นที่ 

2/2560,สมำคมผู้ตรวจสอบภำยในแห่งประเทศไทย (สตท.) 

ไม่มี 0.0028 

 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุ่ม 
2560 - ปัจจุบัน เลขำนุกำรบริษัท / 

นักลงทุนสัมพันธ ์
บริษัท โคแมนชี่ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำชน)  

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรโรงแรม 

2558 - 2560 เจ้ำหน้ำที่อำวโุส 
ฝ่ำยบัญชี-บริหำร 
 

บริษัท โคแมนชี่ 
อินเตอร์เนชั่นแนล 
จ ำกัด (มหำชน)  

พัฒนำและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อกำร
บริหำรจัดกำรโรงแรม 

 บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 
2558 - 2558 เจ้ำหน้ำที่บัญช ี บริษัท แอลดีซี 

เด็นทัล จ ำกัด 
(มหำชน)  
 

ธุรกิจทันตกรรม 
 

บริษัทหรือองค์กรอ่ืน 
2557 - 2558 ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบ

บัญชี 
บริษัท เอ ซี เอส 
เอส จ ำกัด 

บริกำรด้ำนกำรบัญชี
และสอบบัญช ี
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-ไมมี- 
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รายละเอยีดเกี่ยวกบักรรมการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจควบคุม และเลขานกุารบริษัท  

 

รายชื่อ/ตําแหนง 
อายุ 
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการทํางานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตําแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายธานินทร เอื้ออารยะมนตร ี
- ผูตรวจสอบภายใน 

31 - ปริญญาตร ี
คณะบัญช ีสาขาบญัช ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- ปริญญาโท 
สาขา Commerce in Finance, Macquarie University 
ประเทศออสเตรเลีย 

 
ประวัติการฝกอบรม 

- หลักสูตร Fundamentals for New Auditor รุนที่ 
2/2561 สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (IIAT) 

ไมม ี ไมม ี บริษทัจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2561 - ปจจุบัน ผูตรวจสอบภายใน บริษัท โคแมนชี่ 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จํากัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 

บริษทัหรือองคกรอื่น 

2556 - 2560 ผูชวยผูตรวจสอบ
บัญชีอาวโุส 

บริษัท ดีลอยท ทูช 
โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญช ีจํากัด 

บริการดานการบัญชีและ
สอบบัญช ี
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-ไมมี- 
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-ไมมี- 
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