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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 

เปาหมายและกลยทุธในการดำเนนิธุรกิจ :  

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาความเปนผูนำในการเปนผูพัฒนาและใหบริการระบบงานใน

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบครบวงจร โดยมุงเนนการพัฒนา และ/หรือ เปนเจาของโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพ 

สามารถตอบสนองการใชงานของลูกคาไดอยางตอเนื่องทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดกลยุทธหลัก 3 ป เพื่อขยายฐานลูกคา

และฐานรายได ดังนี้ 

 พัฒนาระบบงานเพื่อสงเสริมการใชงานโปรแกรม Comanche Hotel Software อยางตอเนื่อง โดย

ฝายพัฒนาระบบของบริษัทฯ  

 รวมวิจัยและพัฒนากบับริษัทยอยซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในระบบการบริหารจัดการ ใหกับธุรกิจตาง ๆ ใน 

อุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ดานไอที ที่เปนประโยชนอยางครบวงจรตออุตสาหกรรม

ทองเที่ยวของประเทศไทย และสามารถนำไปตอยอดธุรกิจกับอุตสาหกรรมทองเท่ียวในตางประเทศ  

ศึกษาเพื่อเขารวมลงทุนกับบริษัทอื่นซึ่งเปนผูพฒันาและเปนเจาของระบบงานที่สำคัญที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรม

การทองเที ่ยวที ่บริษัทฯ คาดวาจะสามารถนำมาเชื่อมตอกับระบบงานปจจุบันของบริษัทฯ ได เพื่อสรางมูลคาเพิ ่มใหกับ

โปรแกรมงานของบริษัทฯ โดยระบบงานที่สำคัญ ไดแก ระบบบริหารงานหองอาหาร ระบบบริหารงานสปา ระบบบริหารงาน

สนามกอลฟและสมาชิก ระบบบริหารงานรถเชา ระบบบริหารงานสำรองบัตรโดยสารเครื่องบิน และกลุมบริษัท โคแมนช่ี 

อินเตอรเนชั่นเเนล จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีโครงสรางการถือหุน ดังนี้ 
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บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกดั (มหาชน) (“COMAN”) 

ประกอบธุรกิจหลักเปนผูพัฒนา เพื่อจำหนาย ติดตั้ง และใหบริการซอฟตแวรหรือ

โปรแกรมสำเร็จรูประบบบริหารงานโรงแรมและเซอรวิสอะพารตเมนตครบวงจร โดย

จดทะเบียนลขิสิทธ์ิโปรแกรม Comanche Hotel Software และลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 

บริษัท โคแมน ทราเวล จำกดั (“CMT”) 

ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการสำรองที่พกั ต๋ัวเครื่องบิน รถเชา และอ่ืน ๆ  ที่เก่ียวของกับ

ธุรกิจทองเท่ียวทุกประเภท 

99.99% 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (“ROOMZ”) 

ประกอบธุรกิจใหบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนารายได

ใหกับโรงแรม วิเคราะหการบริหารจัดการและพัฒนารายไดใหกับโรงแรมโดย

ผูเชี ่ยวชาญ ทำใหสามารถวางแผนการขายหองพักไดอยางเหมาะสม ตรงตอความ

ตองการของลูกคา ในเวลาท่ีถกูตอง ดวยราคาที่ดี ผานชองทางที่เหมาะสม 

51.00% 

บริษัท เอไอซอฟท จำกัด (“AI SOFT”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนา จำหนาย ติดตั ้ง และใหบริการโปรแกรมสำหรับระบบการ

สำรองที่นั่งสายการบินออนไลน โดยเปนพันธมิตรกับ AMADEUS Southeast Asia 

และ AMADEUS Asia ซึ ่งมีลูกคาที ่เปนตัวแทนธุรกิจทองเที ่ยวและสายการบิน

มากกวา 200 ราย ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก 

51.00% 

บริษัท วินสตารเทค จำกดั (“WST”) 

ประกอบธุรกจิพัฒนา จำหนาย ติดต้ัง และใหบริการโปรแกรม โดยเนนซอฟตแวรเพ่ือ

การบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอลฟแบบครบวงจร โดยจดลิขสิทธิ์ทรัพยสิน

ทางปญญา และไดการรับรองมาตรฐาน ISO29110 ในสวนการพัฒนาโปรแกรม 

99.99% 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (“SYN”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนา จำหนาย ติดตั้ง และใหบริการโปรแกรม และอุปกรณคอมพิวเตอร 

โดยเนนซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรานอาหาร สปา และคาปลีก โดย

จดทะเบียนลิขสิทธ์ิโปรแกรม pRoMiSe System กับกรมทรัพยสินทางปญญา 

51.00

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล 

กรรมการบริษัท/ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 15% 
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นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เขาขายบุคคลที่อาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชน เนื่องจากเปนกรรมการบริษัทฯ และ

ถือหุนในบริษัทยอยรอยละ 15 ของจำนวนหุนทั้งหมด ทั้งนี้ เนื่องจากนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนผูที่มีประสบการณทางดาน

ธุรกิจซอฟตแวร ดานการทองเที่ยวมาอยางยาวนาน อีกทั ้ง มีความรู  ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน ทัศนคติ  

ที่เหมาะสมกบัตำแหนงกรรมการบริษัท 

โดยบริษัทฯ มีขอบังคับที่วาดวยเรื่องของกรรมการดังนี้ “...กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด กรรมการทานนั้นไมมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น...” (ขอบังคับบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน), 2562, น.6) บริษัทฯ  

จึงเห็นวาไมมผีลกระทบตอการตดัสินใจในการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท 

อีกทั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนผูถือหุนของบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด กอนที่จะเขาดำรงตำแหนง

กรรมการบริษทั และไดรับพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2562 ดวยผลคะแนนเปนเอกฉันท 

ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงเห็นวาการแตงตั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ใหดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัท แมวาจะเขาขาย

บุคคลท่ีอาจจะมีความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางกรรมการบริษัทกับบริษัทยอย แตก็เปนไปดวยประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

 สรุปเหตุการณสำคัญของบริษทั โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

ป พ.ศ. รายละเอียด 

2549 - รางวลัชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2006 ในสาขา Tourism and Hospitality  

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

ซึ่งเปนงานประกวดผลิตภัณฑทางดานซอฟตแวรของประเทศในกลุ ม Asia Pacific โดยมีประเทศ

สมาชิก 16 ประเทศ  

2551 - วันที่ 4 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอนุมัติใหบริษัทฯ ไดรับการสงเสริมการ

ลงทุน ประเภทธุรกิจ Enterprise Software และ Digital Content  

2552 - วันที ่ 13 พฤษภาคม 2552 ไดร ับใบรับรองการแจงขอมูลการจดลิขสิทธิ ์ 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 มหาวิทยาลัยคารเนกเีมลลอน สหรัฐอเมริกา  

2559 - วันที ่ 31 พฤษภาคม 2559 ที ่ประชุมวิสามัญผู ถือหุน ครั้งที่ 1/2559 ไดมีมติอนุมัติใหดำเนินการ 

แปรสภาพจากบริษัทจำกัด เปนบริษัทมหาชนจำกัด และเปลี่ยนช่ือเปน บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่น

แนล จำกัด (มหาชน) และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เปน 0.50 บาทตอ

หุน  นอกจากนั้นมีมติเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 17,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 50,000,000 
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ป พ.ศ. รายละเอียด 

บาท เปน 67,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจำนวน 34,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว 

0.50 บาทตอหุน และเสนอใหมีการจัดสรรหุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public 

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

2560 - วันท่ี 20 มิถุนายน 2560 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 51,000 

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

ละ 51 ของทนุที่ชำระแลว 

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

ธุรกิจบริการยอดเยี่ยม (Best Service Enterprise Award) สาขา Digital Content และ Software  

ซึ่งไดรับมอบจากทานนายกรัฐมนตรี 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 

2562 - วันที่ 21 มกราคม 2562 บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด จำนวน 153,000 หุน 

มูลคาหุนละประมาณ 66.67 บาท รวมเปนจำนวนเงิน 10,200,000 บาท โดยบริษัทถือหุนเปนจำนวน

รอยละ 51.00 ของทนุที่ชำระแลว 

- วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จำนวน 

40,798 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชำระแลวในสดัสวนรอยละ 37.50 หรือหุนละ 37.50 บาท 

รวมเปนจำนวนเงิน 1,529,925 บาท โดยบริษัทถือหุนเปนจำนวนรอยละ 51.00 ของทุนที่ชำระแลว 

- วันที่ 20 มิถุนายน 2562 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด จำนวน 299,997 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชำระแลวในสัดสวนรอยละ 75.00 หรือหุนละ 75.00 บาท  

รวมเปนจำนวนเงิน 22,499,775 บาท โดยบริษัทถือหุนเปนจำนวนรอยละ 99.99 ของทุนที่ชำระแลว 
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ป พ.ศ. รายละเอียด 

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทรับโอนหุนของบรษิัท วินสตารเทค จำนวน 4,123 หุน จากผูถือหุนราย

หนึ ่ง โดยไมตองจายชำระคาหุ นดังกลาว ทำใหสัดสวนการลงทุนในบริษัท วินสตารเทค จำกัด 

เปลี่ยนแปลงจากเดิมที่บริษัทถือหุนจำนวน 28,875 หุน คิดเปนรอยละ 87.50 ของทุนที่ชำระแลว  

เปนถือหุนทั้งหมด จำนวน 32,998 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทนุที่ชำระแลว 

- วันที่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัทไดรับการประเมนิโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน 

ในระดับ 5 ดาว จากสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุ มบริษัท ซึ่งปจจุบันประกอบไปดวย บริษัท โคแมนชี ่ อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 

“COMAN”) บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (“SYN”) บริษัท วินสตารเทค จำกัด (“WST”) บริษัท เอไอ ซอฟท จำกดั 

(“AISOFT”) บริษัท รูมซ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (“ROOMZ”) และบริษัท โคแมน ทราเวล จำกดั (“CMT”) มีรายไดจาก

การจำหนายและใหบริการสำหรับป 2560 – 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงประเภทรายไดจากการขายและใหบริการ  

        หนวย: ลานบาท 

รายได 

งบการเงินรวมสำหรับป 

2560 2561 2562  

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 
อัตราการ

เติบโต 

รายไดจากการจำหนายโปรแกรมและบริการที่เก่ียวของโดยบริษทัฯ  

จำหนายและบริการติดตั้ง

โปรแกรม 
47.25 39.10 61.56 35.46 41.59 21.17 -32.44% 

บริการดูแลรักษาและซอมบำรุง 40.92 33.86 46.83 26.98 48.29 24.58 3.12% 

งานบริการอ่ืน ๆ1 3.55 2.94 4.15 2.39 2.76 1.40 -33.49% 

รวม 91.72 75.90 112.54 64.83 92.64 47.15 -17.68% 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิารและดูแลรักษาซอมบำรุงที่เก่ียวของโดย SYN 

 29.12 24.10 57.18 32.94 68.81 35.02 20.34% 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิารและดูแลรักษาซอมบำรุงที่เก่ียวของโดย WST 

 - - 3.86 2.23 2.13 1.09 -44.82% 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิารและดูแลรักษาซอมบำรุงที่เก่ียวของโดย AISOFT 

 - - - - 28.72 14.62 n/a2 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิารและดูแลรักษาซอมบำรุงที่เก่ียวของโดย ROOMZ 

 - - - - 4.17 2.12 n/a3 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2562 

 

หนา | 6  

 

รายได 

งบการเงินรวมสำหรับป 

2560 2561 2562  

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 
อัตราการ

เติบโต 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิารโดย CMT 

 - - - - - - n/a4 

รวมรายไดจากการขายและ

ใหบริการ 
120.84 100.00 173.58 100.00 196.47 100.00  

หมายเหต:ุ 1 บริการอื่นที่เก่ียวของ เชน การลงโปรแกรมใหม และการแกไขปญหาการใชงานเปนรายคร้ัง เปนตน 

 2 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบริษัทเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทต้ังแตวันที่ 21 มกราคม 2562 
 3 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบริษัทเขาลงทุนในรูมซตั้งแตวนัที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 4 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบริษัทเขาลงทุนในโคแมน ทราเวลต้ังแตวันที่ 20 มิถุนายน 2562 

 ลักษณะผลิตภัณฑและบริการ 

รายละเอียดแตละระบบงาน (System Module) และลักษณะการทำงาน (Feature) ที่มีในปจจุบัน 

ระบบงาน 

(System Module) 

ลักษณะการทำงาน  

(Feature) 

1. Comanche Front Office System  ระบบงานที่ใชบริหารงานโรงแรม และเซอรวิสอะพารตเมนต  

ในแผนกตอนรับและสำรองที ่พัก รวมถึงระบบการเช็กอ ิน/ 

เช็กเอาตผานอุปกรณ Desktop iPad และ Tablet 

1.1. Management Dashboard System  

1.2. Mobility Check-in/Out by Tablet    

2. Comanche Point of Sales System ระบบงานบริหารงานรานอาหารภายในโรงแรม และเซอรวิส 

อะพารตเมนต ครอบคลุมฟงกชันงานสำรองโตะอาหาร รับออร

เดอร 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 สินคา 

คงคลัง และระบบตนทนุของสินคา (Recipe) 4.1. Purchasing System   

4.2. Inventory Store   

4.3. Cost Control Recipe System  
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ระบบงาน 

(System Module) 

ลักษณะการทำงาน  

(Feature) 

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 ระบบจองหองพักออนไลนบนเว็บไซต และระบบ

ตู สาขาโทรศัพท (กรณีที ่ผ ู  เขาพักใชงานโทรศัพทในหองพัก)  

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 

แผนภาพแสดงการเช่ือมตอระบบงานตาง ๆ ของโปรแกรม “Comanche Hotel Software” 

 
 

 

 

ที่มา: บริษัทฯ 
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นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดพัฒนากลุมผลติภณัฑชุดใหมเพิ่มเติมช่ือ VICTOR ซึ่งเปนโปรแกรมทีส่ามารถใชงานผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตได ซึ่งเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนยิมอยางมากในปจจุบนั โดยมรีายละเอียดแตละระบบงาน ดังน้ี 

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) 

ลูกคาสามารถซื้อโปรแกรมเพื่อติดตั้งทุกระบบงานหรือเลือกบางระบบงานได ในกรณีที่ลูกคาเลือกบางระบบงาน 

บริษัทฯ สามารถเสนอบริการที่จะติดตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมตอไปกับระบบงานเดิมที่ลูกคาใชอยูได (Interface) โดยทีมงาน

ติดต้ังของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ จึงเปนทางเลือกเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Comanche Hotel Software สามารถสรุปเปนขั้นตอนการพฒันาและออกแบบ

โปรแกรมได ดังน้ี 

(1) รวบรวมและวิเคราะหขอมลูจากแหลงตาง ๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการพัฒนาและปรับปรงุโปรแกรม 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 
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเจาหนาที่แผนกพัฒนาระบบและแผนกตรวจสอบคณุภาพตามมาตรฐาน CMMI 

ซึ่งรับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรม ฟงกชัน ระบบงาน (Module) และนวัตกรรมใหม ๆ จำนวนทั้งส้ิน 24 คน 

 การบริการติดตั้งโปรแกรมและการจดัฝกอบรมผูใชงาน  

การติดตั้งโปรแกรม และการจัดการฝกอบรมผูใชงาน คือ กระบวนการสำคัญเพื่อเพิ่มทักษะจำเปนในการสนับสนุนให

ผูใชงานโปรแกรม Comanche Hotel Software สามารถนำไปปฏิบัติงานได และมีความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

โรงแรม รวมถึงปริมาณการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นของกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 โดยรายละเอียดของโปรแกรม Comanche Hotel Software จะมีดังนี้ 

 Front Office System – ระบบบริหาร งานโรงแรมสวนหนา สำหรับสวนงานของการรับลูกคาเขาพัก 

 Point of Sales System – ระบบบรหิาร รานอาหาร และจุดขายตาง ๆ ในธุรกิจโรงแรม หรือรานอาหาร 

 Event Management System - ระบบบริหาร หองจดัเล้ียง และสวนใหบริการอ่ืน ๆ สำหรับจัดงาน 

 Account Receivable – ระบบบริหารจดัการ ลูกหนี้การคา 

 Account Payable – ระบบบริหารจัดการ เจาหนี้การคา 

 Inventory System - ระบบบรหิารจัดการ สินคาคงคลัง และสวนงานของการจัดซื้อ รวมถงึควบคมุตนทุน 

 Fix Asset System - ระบบบริหารจัดการ สินทรัพย และสวนงานของการคำนวณคาเสื่อมราคา 

รวมถึงระบบ Interface ที่เช่ือมตอกับ อุปกรณ หรือระบบอ่ืน ๆ ใหสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูล และทำงานรวมกันได เชน  

 เช่ือมตอกับ ระบบสแกนหนังสอืเดินทาง หรืออานบัตรประชาชน เพ่ือนำขอมูลเขาสูระบบ 

 เชื่อมตอกับ ระบบตูโทรศัพท PABX (เพื่อคำนวณคาใชบริการโทรศัพท การนำสงรายละเอียดของลูกคาแต

ละหอง การเปด และปดสาย รวมระบบสนับสนุนฝายแมบาน เชนบันทึกการขายมินิบาร การปรับปรุง

สถานะความสะอาดของหองพัก การต้ังปลกุ ระบบขอความเสียง และอ่ืน ๆ) 

 เช่ือมตอกับ ระบบทำบัตรกญุแจหองพักลูกคา รวมถึงระบบการจำกัดการเขาสูพื้นที่เฉพาะ และการใชลิฟท 

 เช่ือมตอกับ ระบบการใหบริการอินเทอรเนต็ในหองพัก และบริเวณที่กำหนด 

 เชื ่อมตอกับ ระบบ IP TV ในหองพักลูกคา เพื ่อแสดงขอมูลคาใชจายของลูกคา หรือการชำระคาชม

ภาพยนตรในหองพัก 

 เช่ือมตอกับ ระบบควบคุมไฟฟาหลักของหองพัก เมื่อมีการ Check-in หรอื Check-out 

 เชื่อมตอกับ ระบบ Booking engine และ Channel manager system ตาง ๆ เพื่อรับ - สงขอมูลการจอง 

และหองพักที่วาง 

 เชื่อมตอกับ ระบบ Yield management หรือ Revenue management ตาง ๆ เพื่อรับ-สงขอมูลการเขา

พัก เพ่ือนำไปคำนวณในระบบเหลานั้นตอไป 

 เช่ือมตอกับ ระบบ CRM (Customer Relation Management) เพื่อรับ - สงขอมูลการเขาพัก เพ่ือนำไปใช

ประโยชนในระบบเหลานั้นตอไป 

 เช่ือมตอกับ ระบบอื่น ๆ เชน POS Spa Loyalty/Membership System Accounting System และ Bank 

Payment 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2562 

 

หนา | 10  

 

จากรายละเอียดโปรแกรม Comanche Hotel Software ขางตน สามารถสรุปเปนข้ันตอนการติดต้ังดังนี้  

แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม

 
 

การจัดตารางการฝกอบรมใหกับผูใชงาน จะเปนการเพิ่มประสิทธภิาพของการทำงาน เพราะจะชวยลดเวลาในการ

เรียนรูการใชโปรแกรมของผูใชงาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไดออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมการใชโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณท่ีผานการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมมาเปนอยางดี 

ทั้งนี้ในการฝกอบรมตามรูปแบบของบริษัทฯ จะเปนการเนนการถายทอดความรูและทักษะที่จำเปนในการใช

โปรแกรม รวมถึงการสนับสนุนดูแลการใชระบบ ณ สถานที่จริงตลอด 24 ชั่วโมงเปนเวลา 7 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มใชระบบ 

และสนับสนุนดูแลการใชระบบแบบทางโทรศัพท รวมถึงการรีโมตเขาใหคำปรึกษาและชวยเหลือผานทางอนิเตอรเน็ตติดตอกัน

ใหอีก 365 วัน หลงัจากนั้นทางลูกคาสามารถเลือกที่จะซ้ือระบบสนับสนุนรายป หรอืรปูแบบอื่น ๆ ไดตามตองการ 

สำหรับการขายผานตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ ตัวแทนจำหนายจะเปนผูรับผิดชอบติดตั้งโปรแกรม

และการจัดฝกอบรมใหกบัผูใชงานเอง 

อยางไรก็ตาม ณ วันที ่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเจาหนาที่แผนกบริหารโครงการ ซึ ่งรับผิดชอบการติดตั้ง

โปรแกรม และจัดฝกอบรมใหกับผูใชงาน จำนวนทั้งส้ิน 22 คน 

เสนอขายโปรแกรม 

แกลูกคา 

ลูกคาตัดสินใจซ้ือ

โปรแกรม 

เขาติดต้ังโปรแกรมและฝกอบรม

วิธีการใชโปรแกรมใหแกผูใชงาน  

(ประมาณ 3 - 4 สัปดาห) 

ตรวจสอบคุณภาพงานโดยแผนก

ตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

CMMI 

สงมอบงานและลกูคาลงนาม 

เอกสารรับ - สงมอบงาน 

บันทึกขอมูลลูกคาใน

ฐานขอมูล เพ่ือใชในการ

ใหบริการหลังการขายและ

บริการลูกคา 

(ระบบงาน 3C: Comanche 

Customer Care) 
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 การใหบริการหลังการขาย การดูแลรักษาและการใหบริการอ่ืน ๆ 

บริษัทฯ ใหความสำคัญอยางมากกับการใหบริการหลังการขาย โดยบริษัทฯ ไดพัฒนาระบบงานบริการหลังการขาย

เพื่อสรางความมั่นใจใหกับลูกคาหลังจากติดตั้งโปรแกรมแลวเสร็จพรอมใชงาน ภายใตชื่อ 3C : Comanche Customer Care 

โดยบริษัทฯ มีทีมงานใหบริการหลังการขายตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกลูกคาทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ ในกรณีที่มีปญหาการใชงาน ทางทีมสนบัสนนุจากแผนกบริการลูกคาสามารถใหความชวยเหลือผาน

ระบบออนไลน ทางอีเมล หรือทางโทรศัพท สวนในกรณีที่ไมสามารถใหความชวยเหลือได บริษัทฯ จะสงทีมสนับสนุนไปแกไข

ปญหาใหแกลูกคาโดยเร็วที่สุด ภายใตเงื ่อนไขที่กำหนด เพื่อสรางความมั่นใจใหแกลูกคาวาโปรแกรม Comanche Hotel 

Software มีทีมงานพรอมแกไขปญหาที่เกิดขึ้นทันที และการดำเนินงานของลูกคาจะไมเกิดการติดขัด โดยสามารถสรุปเปน

ขั้นตอนการใหบริการหลังการขายได ดังนี ้

(1) ลูกคาติดตอบริษัทฯ เพื่อขอคำปรึกษาหรือแจงปญหาในการใชงานโปรแกรม 

(2) เจาหนาที่ตรวจสอบรายช่ือลูกคาในระบบงาน 3C: Comanche Customer Care 

(3) สำหรับลูกคาที่มีสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมรายป (Software Maintenance Agreement) ที่ยังไมครบ

กำหนด เจาหนาทีจ่ะใหการชวยเหลือทันที ผานระบบออนไลน อีเมล โทรศัพท หรือสงทีมสนับสนุน แตหากสัญญา

บำรุงรักษาโปรแกรมครบกำหนดแลว บริษัทฯ จะออกใบเสนอราคาการใหบริการเปนรายครั้ง (On-Call Service) 

ใหลูกคาพิจารณากอน หากลูกคาตกลงเง่ือนไขตามใบเสนอราคา เจาหนาที่จะใหความชวยเหลือตอไป  

(4) เจาหนาที่บันทึกประวัติการใหความชวยเหลือเขาระบบงาน 3C: Comanche Customer Care 

(5) หัวหนาฝายหรือหัวหนาแผนกดำเนนิการตรวจสอบงานในระบบ 3C เพื่อตรวจสอบคณุภาพการใหบรกิาร

ของพนักงานบริษัทฯ โดยใหลูกคาประเมินความพึงพอใจการใหบริการของพนักงาน และปดสถานะงาน 

(6) ในกรณีที่สญัญาบำรุงรักษาโปรแกรมใกลครบกำหนด บริษัทฯ มีบริการแจงเตือนลูกคาเพื่อตออายุสัญญา 

ทั้งนี้ นอกจากจะมีการใหบริการกับลูกคาตามสัญญารายปหรือรายครั้งขางตนแลว บริษัทฯ ยังมีการใหบริการอ่ืน ๆ 

ที่เก่ียวของและสนับสนุนการใชโปรแกรม 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 วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มเีจาหนาท่ีแผนกบรกิารลูกคา ซ่ึงทำหนาท่ีใหบริการหลังการขาย จำนวนทั้งส้ิน 27 คน   

1. ลูกคาและกลุมลูกคาเปาหมาย 

กลุมลูกคาเปาหมายหลักของบริษัทฯ คือ กลุมโรงแรมและเซอรวิสอะพารตเมนต ในระดับ 3 ดาว ขึ้นไปทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ โดยจะใชชองทางการจัดจำหนายผานทางฝายการตลาดของบริษัทฯ โดยตรงและตัวแทนจัดจำหนาย 
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(Dealer) ในตางประเทศ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกคาที่เปนผูใหบริการหองพักมากกวา 1,048 แหง โดย

แบงเปนลูกคาในประเทศประมาณ 870 แหง และตางประเทศประมาณ 178 แหง ซึ่งทั้งหมดนี้มีจำนวนหองพักรวมกัน

ประมาณ 142,968 หอง  

หากจำแนกประเภทลูกคาที่บริษัทฯ จำหนายและใหบริการติดตัง้โปรแกรมตอป ในป 2562 บริษัทฯ มีลูกคา ซึ่ง

ไดแก ผูประกอบการทั่วไป กลุมเครือโรงแรม และสถาบันการศึกษา (ในกรณีสถาบันการศึกษา บริษัทฯ จะคิดคาธรรมเนียม

เฉพาะการติดตั้งและการอบรมการใชงานโปรแกรมเทานั้น) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีจำนวนลูกคาจำแนกตาม

ประเภทดังกลาวคิดเปนสัดสวนรอยละ 81.11 รอยละ 17.56 และรอยละ 1.34 ตามลำดับ 

สำหรับป 2558 - 2562 บริษัทฯ ไดขายและใหบริการติดตั ้งโปรแกรม ใหแกผู ประกอบการ โดยมีจำนวนสถาน

ประกอบการและจำนวนหองพักใหมรวมทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี ้
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ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีกลุมลูกคาเครือโรงแรมจำนวน 184 โรงแรมในกลุมเครือโรงแรม  เชน โรงแรม

ในเครือเซ็นทารา เครืออิมพีเรียล เครืออีสติน เครือแคนทารี และเครือโอควูด เปนตน ซึ่งโรงแรมเหลานี้ถือเปนพันธมิตรทาง

ธุรกิจที่สำคัญของบริษัทฯ โดยเมื่อมีการขยายโรงแรมเพิ่มเติมในประเทศ หรือขยายไปยังตางประเทศ โรงแรมในเครือเหลานี้

สวนใหญยงัคงเลือกใชโปรแกรม Comanche Hotel Software เปนโปรแกรมในการบริหารจดัการโรงแรมแหงใหมตอไป 

ในการจำหนายโปรแกรม Comanche Hotel Software สวนใหญบริษัทฯ จะเสนอขายบริการบำรุงรักษาโปรแกรม

รายป (Software Maintenance Agreement) ควบคูกันไป นอกจากนี้ ลูกคายังสามารถใชบริการบำรุงรักษาโปรแกรมราย

ครั้ง (On Call Service) ไดเชนกัน ซึ่งจากขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลูกคาประมาณรอยละ 73.24 ของจำนวนลูกคา

ทั้งหมด ใชบริการบำรุงรักษาโปรแกรมของบริษัทฯ สงผลใหบริษัทฯ มีรายไดสม่ำเสมอและตอเนื่องจากลูกคาเหลานี ้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีลูกคาผูใชโปรแกรม Comanche Hotel Software ในตางประเทศครอบคลุม

กวา 17 ประเทศ  เชน ประเทศจีน ฟลิปปนส มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว อินเดีย เมียนมา ญี่ปุน และสิงคโปร เปน

ตน  สำหรับป 2560 – 2562 บริษัทฯ มีสัดสวนรายไดจากการขายและใหบริการโปรแกรม Comanche Hotel Software  

ในประเทศและตางประเทศ ดังนี ้

 
ที่มา: บริษัทฯ 

2. ชองทางการจัดจำหนาย 

บริษัทฯ จัดจำหนายโปรแกรม Comanche Hotel Software และการบริการตาง ๆ ผาน 2 ชองทางหลัก ไดแก  

1) การจำหนายโดยตรงผานฝายการตลาดของบริษัทฯ และ 2) การจำหนายผานตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ 

โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีการแตงต้ังตัวแทนจำหนายในตางประเทศจำนวน 20 ราย ใน 12 ประเทศ ดังนี้ 

ลำดับท่ี ประเทศ 
วันที่ไดรับแตงต้ัง 

(เดือน/ป) 
ชื่อบรษิัทท่ีไดรับแตงต้ังเปนตัวแทน 

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

2. จีน 01/01/2558 GUANGZHOU AUTOMATED SYSTEMS LIMITED  
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สัดสวนรายไดจากการขายและใหบริการในประเทศและตางประเทศ

ในประเทศ ตางประเทศ
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ลำดับท่ี ประเทศ 
วันที่ไดรับแตงต้ัง 

(เดือน/ป) 
ชื่อบรษิัทท่ีไดรับแตงต้ังเปนตัวแทน 

11/07/2560 

18/10/2562 

SHANGHAI HANFORD BUSINESS CONSULTING CO., LTD. 

SHANGHAI SK ENTERPRISE MANAGEMENT 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 INTREGRATION INDONESIA 

PT. UBAC NETWORKS INDONESIA   
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 

16/09/2562 

AUTOMATION ADVANCE TECHNOLOGY (CAMBODIA) 

ONE UTILITIES CAMBODIA 

10. สหรัฐอาหรับเอมเิรตส 01/08/2561 TSS GULF TRADING LLC 

11. รัสเซีย 28/09/2561 PWV CONTENT LTD. 

12. พมา 27/09/2561 

28/02/2562 

BLUE CIRCLE TECHNOLOGY CO., LTD. 

FORTIFIED CITY CO., LTD. 

หมายเหต:ุ *  บริษัทฯ เคยเปนผูถือหุนใหญใน 2 บริษทันี้ กอนท่ีจะทำการขายหุนท้ังจำนวนไปในป 2558 และทำการแตงตั้งบริษัททั้ง 2 แหง 

เปนตัวแทนจำหนายในตางประเทศของบริษทัฯ  

ตลาดภายในประเทศ : บริษัทฯ จำหนายโปรแกรม Comanche Hotel Software และบริการที่เก่ียวของใหกับลูกคา

ในประเทศทั้งหมดโดยตรง โดยมฝีายการตลาด เปนผูรับผิดชอบในการทำการตลาดในประเทศและกลุม CLMV 

ตลาดในตางประเทศ : บริษัทฯ จำหนายโปรแกรม Comanche Hotel Software และบริการที่เกี ่ยวของ ไปยัง

ประเทศตาง ๆ โดยอาศัยชองทางการจัดจำหนาย 2 ชองทาง ไดแก การขายทางตรง และการขายผานตัวแทนจัด

จำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ ทั้งนี้ ในการประสานงานและการทำการตลาดในตางประเทศ บริษัทฯ ไดจัดตั้งฝาย

พัฒนาตัวแทนจำหนายเพื่อสนับสนุนและรองรับแผนธุรกิจของบริษัทฯ ที่จะขยายไปยังตางประเทศใหมีสัดสวนรายได

จากตางประเทศมากข้ึน 
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- การขายทางตรง  

บร ิษ ัทฯ มีฝ ายการตลาด ซึ ่งมีความเชี ่ยวชาญในธุรกิจโรงแรมและเขาใจการดำเนินธุรกิจโรงแรมทั้ง 

ในประเทศและประเทศในกลุม CLMV และฝายพฒันาตัวแทนจำหนาย ซึ่งรับผิดชอบในการทำตลาด โดยมุงเนนเฉพาะตลาด

ในตางประเทศที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการเติบโต (ไมรวมประเทศ CLMV) ที่บริษัทฯ ยังไมมีตัวแทนการจัดจำหนาย 

ที่มีศักยภาพ และรับผิดชอบการทำตลาดกับกลุมลูกคาเดิมของบริษัทฯ ในประเทศที่มีการขยายงานเปดโรงแรมใหม 

ในตางประเทศ อยางไรก็ตาม ฝายพัฒนาตัวแทนจำหนายของบริษัทฯ ยังสามารถทำการตลาดในประเทศที่บริษัทฯ  

มีตัวแทนจัดจำหนายได ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับการติดตอจากลูกคารายน้ัน ๆ โดยตรง 

- การขายผานตัวแทนจัดจำหนายในตางประเทศ 

บริษัทฯ มีนโยบายขยายตลาดในตางประเทศ โดยการแตงตั ้งตัวแทนการจัดจำหนายโปรแกรม (Dealer)  

ที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ และความเขาใจความตองการของลูกคาในแตละประเทศ ซึ่งจะสนับสนุนใหบริษัทฯ สามารถขยาย

ฐานลูกคาไปยังประเทศนั้น ๆ ไดรวดเร็วกวาการเขาไปทำการตลาดเองโดยตรง โดยตัวแทนจัดจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ

ของบริษัทฯ จะตองผานขั้นตอนการพิจารณาแตงต้ัง ซ่ึงจะตองคำนึงถึงความสามารถในการทำการตลาด ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ

โรงแรมของประเทศนั้น ๆ ความสามารถในการติดตั้งและการใหบริการหลังการขายเปนหลัก ทั้งนี้ ฝายพัฒนาตวัแทนจำหนาย 

จะทำหนาที่เปนผูคัดสรร ประสานงาน ตลอดจนสนับสนุนการดำเนินงานกับตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศของ

บริษัทฯ 

โดยในรอบ 5 ปที่ผานมา คือ ในป 2558 - 2562 บริษัทฯ มสีัดสวนรายไดจากการขายทางตรงและการขายผานตัวแทน

จัดจำหนาย (Dealer) ดังนี้ 

 

ที่มา: บริษัทฯ 
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3. การสงเสริมการขาย 

บริษัทฯ เนนการสรางความนาเชื่อถือในผลิตภัณฑของบริษัทฯ จากคุณภาพของการบริการ ความปลอดภัยของ

ระบบขอมูล และความคุมคาที่ลูกคาไดรับจากการใชบริการของบริษัทฯ เปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัทฯ 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดจัดทำเว็บไซต และมีการประชาสัมพันธผานสื่อตาง ๆ เชน วารสาร Hotel & Resort เปนตน เพื่อ

การเสริมสรางภาพลักษณของบริษัทฯ รวมถึงสรางการรับรู (Brand Recognition) และจดจำ (Brand Awareness) ตอกลุม

ลูกคาเปาหมาย 

4. นโยบายการกำหนดราคา 

 การขายทางตรง 

บริษัทฯ กำหนดราคาเทียบเคียงกับราคาตลาด ซึ่งในการใหบริการของลูกคาแตละรายในครั้งแรก บริษัทฯ จะรวม

มูลคางานใหบริการดูแลรักษาและซอมบำรุงระบบเปนระยะเวลา 1 ป ซึ่งที่ผานมาอยูที่ประมาณรอยละ 12 - 15 

ของมูลคาตามคำส่ังซื้อของลูกคา ทั้งนี้ มีจำนวนนอยมากที่ซื้อบรกิารจากบริษัทฯ เฉพาะคาใชโปรแกรม (License) 

โดยไมรับบริการในเรื่องการติดตั้งหรือการใหบริการดูแลรักษา 

 การขายผานตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ 

บริษัทฯ คิดคาตอบแทนจากตัวแทนจำหนาย โดยคิดเปนอัตราสวนจากมูลคาที่ตัวแทนจำหนาย จำหนายผลิตภัณฑ

ใหกับลูกคา ซ่ึงอัตราดังกลาวกำหนดในสัญญาแตงต้ังตัวแทนจำหนายโปรแกรมแตละราย  

5. การตลาดและการแขงขันของบรษิัทฯ และบริษัทยอย 

กลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ปจจุบัน ธุรกิจซอฟตแวรซึ่งรวมถงึ 

 ซอฟตแวรสำเร็จรูป 

 ซอฟตแวรจากการพัฒนาเพ่ือตอบสนองลูกคาตามความตองการ 

 การใหบริการซอฟตแวร 

ถือเปนเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทำงาน และยังชวยสราง

มูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจผูใชงาน โดยไดมีการประยุกตการใชงานใหครอบคลุมในหลากหลายประเภทธุรกิจ เชน ธุรกิจทองเทีย่ว

และโรงแรม ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจขนสง ธุรกิจบริการรับเหมากอสราง และธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย 

เปนตน 

ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑและใหบริการซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการธุรกจิโรงแรม 

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

ที่เปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความตองการที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพทางการตลาดของธุรกิจอยูเสมอ โดยบริษัทฯ ได
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กำหนดกลยุทธที่สำคัญเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางตอเนื่องในระยะยาว และสงเสริมความเปนผูนำในการเปน

ผูพัฒนาและใหบรกิารซอฟตแวรสำหรับธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี ้

5.1 กลยุทธดานการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและฟงกชนังานตรงกับความตองการของธุรกิจโรงแรม  

บริษัทฯ ใหความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการสรางตราสินคาใหเปนที่จดจำแลว 

การพฒันาผลติภณัฑใหไดมาตรฐานสากลและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในการใชงานถือเปนเปาหมายสำคัญ

ในการพัฒนาโปรแกรมของบริษัทฯ ปจจุบัน บริษัทฯ เปนหนึ่งในผูประกอบการไทยนอยรายที่เปนผูพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป

เพื่อการบริหารจัดการโรงแรมแบบครบระบบงาน (Full System) ที่มีลิขสทิธิ์เปนของตนเอง  

โปรแกรม Comanche Hotel Software มีฟงกชันและโมดูลงานที่สนับสนุนการดำเนินงานธุรกิจโรงแรมครอบคลุม

ทั้งระบบบริการสวนหนา (Front Office) ระบบบริการสวนหลัง (Back Office) และระบบ Interface ในอีกดานหนึ่งบริษทัฯ 

มีการใหบริการแบบครบวงจร (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 การจดัการฝกอบรม จนกระทั่งสง

มอบงานใหแกลูกคา เพื่อเพิ่มความมั่นใจใหกับลกูคาในการใชโปรแกรม 

5.2 กลยุทธดานการตลาดและการประชาสมัพันธ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสำคัญตอกลยุทธดานการตลาดและการประชาสัมพันธ โดยเนนการประชาสัมพันธใน

ส วนของตราส ินคา “COMANCHE” “pRoMise” และ “WinGolf” “+IBE” และ GoGoJii 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 
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 การประชาสมัพันธผานการออกบูธ และงานอีเวนตตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ อาท ิ

- การออกบูธภายในประเทศ เชน งาน MAI Forum 2019 และ งาน Food & Hotel Exhibition 2019 

                    

 
งาน MAI Forum 2019 

 

 

 

 

 

 

 

งาน Food & Hotel Exhibition 2019 

- การออกบูธตางประเทศ ที่เก่ียวของกับการธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม  
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 การสนับสนุนใหผูบริหารของบริษัทฯ เขารวมเปนวิทยากรในงานเสวนาดาน IT อยางสม่ำเสมอ โดยที ่ผานมามี

สถานศึกษาและองคกรที่สนใจใหบริษัทฯ ไปใหความรูเกี่ยวกบัโปรแกรมของบริษัทฯ ดังนี้  

- มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี (New Trend Technology For Hotel Business) 

- มหาวิทยาลัยราชภฏัภูเก็ต (การบริหารงานแผนกตอนรับสวนหนา) 

- ชมรม IT Hotel ANDAMAN 

- ชมรมการทองเที่ยวกระบี่ (การบริหารงานโรงแรมยุค Thailand 4.0) 

- วิทยาลัยการทองเที่ยวนานาชาติภเูก็ต (การบริหารงานโรงแรมแผนกตอนรับสวนหนา) 

 

                 

 
 

 
 

ชมรมการทองเที่ยวกระบี่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต 

วิทยาลัยการทองเท่ียวนานาชาติภูเก็ต มหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี

ชมรม IT Hotel ANDAMAN 
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- การพัฒนาโครงสรางการสนับสนุนสถานศึกษา มหาวิทยาลัย 

ใชโปรแกรม Comanche Hotel Software เพื่อเปนสื่อการ

เรียนการสอน โดยบริษัทฯ จะคิดคาธรรมเนียมในการติดต้ัง

และการฝกอบรมเทานั้น ซึ่งเปนการประชาสัมพันธผลิตภัณฑ

ของบริษัทฯ อีกหนึ ่งชองทาง และสนับสนุนใหมีแรงงานที่

คุนเคยกับโปรแกรมของบริษัทฯ เพื่อเขาสูตลาดงานทางดาน

โรงแรมและการทองเที่ยว  

 

 

 

5.3 กลยุทธการบริหารชองทางการจัดจำหนาย  

บริษัทฯ กำหนดชองทางการจำหนายโดยแบงออกเปน 2 ชองทางหลัก คือ การเสนอบริการซอฟตแวรในประเทศ

และตางประเทศ โดยตลาดภายในประเทศและกลุมประเทศ CLMV บริษัทฯ ใชชองทางการจำหนายทางตรง โดยมีแผนก

พัฒนาธุรกิจในประเทศและกลุม CLMV    

สำหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ เพิ่มชองทางการจัดจำหนายอีก 1 ชองทาง โดยมีการแตงตั้งตัวแทนจัดจำหนาย 

(Dealer) ที่มคีวามเชี่ยวชาญในตลาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหดียิ่งข้ึน 

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศจำนวน 20 แหง ใน 12 ประเทศ 

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

บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความผันผวนของการทำธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งมีปจจัยหรือ

เหตุการณที่ควบคุมไมไดหรือควบคุมไดยากที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจการทองเท่ียวและการโรงแรมได เชน ความไมแนนอน

ทางการเมือง ภัยธรรมชาต ิหรือโรคระบาดตาง ๆ เปนตน ดังน้ัน บริษัทฯ จงึกำหนดกลยุทธที่สำคัญเพ่ือชวยรักษาเสถียรภาพ

ของรายไดเมื่อเกิดเหตุการณดังกลาว โดยการมุงการขยายรายไดในตางประเทศ และยังเปนหนึ่งชองทางที่จะขยายฐานรายได

ใหเพิ่มขึ้น โดยจดัต้ังแผนกพัฒนาธรุกิจตางประเทศ เพ่ือขยายฐานลูกคาผานการแตงตั้งตัวแทนจำหนายในตางประเทศใหเพิ่ม

มากย่ิงข้ึน รวมไปจนถึงทำหนาที่ทำการตลาดในประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจแตยังไมมีตัวแทนจำหนายในประเทศนั้น ๆ   

5.4 กลยุทธการบริการหลังการขายและการสรางความพึงพอใจใหลูกคา 

บริษัทฯ ใหความสำคญักับการใหบริการหลังการขายและสรางความพึงพอใจใหกับลกูคา โดยบริษัทฯ เสนอบริการ

หลังการขาย ทั้งที่อยูในรูปแบบของสัญญาใหบรกิารดูแลและบำรุงรักษาระบบรายป (Software Maintenance Agreement) 

หรือเปนการใหบริการชวยเหลือแบบคิดคาบริการรายครั้ง โดยไดจัดตั้งทีมงานภายใตชื่อ “3C : Comanche Customer 

Care” ภายใตแผนกบริการลูกคา เพ่ือใหบริการขอมลูผลิตภัณฑ รับขอรองเรียนจากลูกคา ใหคำปรึกษาการใชโปรแกรม และ

ใหบริการแกไขปญหาการใชโปรแกรมแกลกูคาตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันตอสัปดาห ทั้งนี ้เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสรางความพึง

พอใจใหแกลูกคา บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาจากแบบสอบถาม โดยแนบลิงกไวในอีเมล เพื่อใหลูกคากรอก

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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ขอมลู (ใหคะแนน) หลังการให บริการ หรือสอบถามผานทางโทรศัพท ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากผูปฏบิัติงาน เพื่อให

ไดขอมูลที่ครบถวนจากทั้งภายในและภายนอกองคกร และนำมาปรับปรุงการใหบริการหลังการขายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อยางสม่ำเสมอ  

โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรุปผลความพึงพอใจของลูกคา ไดดังนี ้
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5.5 กลยุทธดานการรวมลงทนุ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูมีสวนไดสวนเสยี  

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน (Vision) ของบริษัทที่มุงมั่นเปนผูนำในการพัฒนาและใหบริการ Software Solutions แบบ

ครบวงจรในอตุสาหกรรมการทองเท่ียว บริษัทมีกลยุทธดานการรวมลงทุนโดยมีนโยบายรวมลงทุนในบริษัทอ่ืนที่มีวัตถุประสงค

ในการประกอบธรุกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัท หรือกิจการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หรือกจิการที่มีลักษณะท่ีสนับสนุน

กิจการหลกัของบริษัท อันจะทำใหบริษัทมีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากข้ึน หรือบริษทัจะลงทุนในธรุกิจที่เอ้ือประโยชน 

(Synergy) ใหกับบริษัทซึ่งจะชวยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหมีความครบวงจรมากยิ ่งขึ้น เพื่อเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของบริษัท หรือนโยบายการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งผูรวมลงทุนในโครงการดังกลาว

จะตองมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคลองกันกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัท เชน การทองเที่ยว รานคา และโรงแรม 

เปนตน เพ่ือเปนการตอยอดธุรกิจเดิมของบริษทั 

การบริหารความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี่ยงที่สำคัญที่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัท หรือผลตอบแทนจากการลงทุนของผูลงทุน และ

แนวทางในการลดผลกระทบ หรือแนวทางปองกันความเส่ียงสามารถสรุปได ดังน้ี 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะดาน 

รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการประกอบธุรกิจหลัก คือ การพัฒนาเพื่อจำหนายซอฟตแวรหรือโปรแกรม

สำเร็จรูป ทั้งนี้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมดังกลาว บริษัทตองอาศัยทีมงานที่มีประสบการณ มีความชำนาญเฉพาะ

ดาน และมีความเขาใจทั้งในดานเทคโนโลยี และดานธุรกิจโรงแรม เชน ฝายพัฒนาธุรกิจซึ่งทำหนาที่ในการขายตองสามารถ

นำเสนอความจำเปนและจุดเดนของโปรแกรมใหแกลูกคาได ในขณะเดียวกันตองสามารถเขาใจในสิ่งที่ลูกคาตองการเพ่ิมเติมเพื่อ

นำกลับมาเปนขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ รวมไปถึงแผนกติดต้ังและการบรกิารหลังการขายตองสามารถรวบรวมขอมูล

จุดบกพรองของโปรแกรมจากการใชงานจริงของลูกคา และเสนอตอฝายบริหารเพื่อตัดสินใจในการออกแบบความสามารถใหม 

(Feature) ของโปรแกรม ซ่ึงแผนกพัฒนาระบบตองอาศัยขอมูลจากทีมงานเหลานี้เพ่ือการพัฒนาผลิตภัณฑที่เหมาะสม กอนเขา

สูกระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยแผนกควบคุมคณุภาพกอนที่จะเสนอขายเชิงพาณิชยได ดังนั้น จะเห็นไดวาขั้นตอนในการ

วิจัยและพัฒนาโปรแกรมของบริษัทตองอาศัยบุคลากรในหลายสวนงานที่มีความรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ

พื้นฐาน และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับธุรกิจโรงแรมดวย ดังนั้น บริษัทอาจมีความเสี่ยงในการสรรหาหรือรักษาบุคลากรให

รวมงานกับบริษัทไดอยางตอเน่ือง ซ่ึงถาหากบรษิัทสูญเสียบุคลากรเหลาน้ันไป อาจทำใหบริษทัมรีายไดลดลงอยางมีนัยสำคัญ 

อยางไรก็ดี บริษัทไดตระหนักถึงความเสี่ยงในการสญูเสีย หรือขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถตามที่กลาว

มาขางตน โดยบริษัทไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและสอดคลองกับการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว รวมถึงไดมี

การจัดต้ังแผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อทำหนาที่สรรหาและพัฒนาทักษะของพนักงาน มุงเนนการดูแลคาตอบแทนและสวัสดิการ

ของพนักงานในองคกรใหมีความเหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม มีการจัดทำและแนะนำเสนทางกาวหนาในอาชีพ 
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(Career Path Planning) ใหกับพนกังาน ซ่ึงการดำเนินการตาง ๆ เหลานี้ บรษิัทคาดวาสามารถชวยลดความเสี่ยงในการสูญเสีย

บุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะดาน และยังชวยสงเสริมการสรรหาบุคลากรท่ีมีคณุภาพใหแกบริษัทไดอีกดวย  

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจทองเที่ยวในประเทศเปนหลัก ซึ่งเปนธุรกิจที่มีความผันผวนจาก

ปจจยัที่ไมสามารถควบคุมได เชน ความไมแนนอนทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือ ภาวะโรคระบาด เปนตน ซึ่งสงผลกระทบ

ตอภาวะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวในประเทศได บริษัทจึงไดกำหนดกลยุทธการขยายธุรกิจของ

บริษัทฯ ไปยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งแผนกพัฒนาธุรกิจตางประเทศขึ้นมาเพื่อทำหนาที่รับผิดชอบในการ

ขยายฐานลูกคาไปยังตางประเทศ และใชกลยุทธในการแตงตั้งตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศเพื่อเพิ่มสัดสวนการ

ขายและบริการในตางประเทศใหเพิ่มขึ ้น นอกจากนี ้ การลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร จำกัด (“SYN”) ในป 2560 และ 

บรษิัท วินสตารเทค จำกัด (“WST”) ในป 2561 และบริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด (“AISOFT”) บริษทั รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล 

จำกัด (“ROOMZ”) และบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“CMT”) ในป 2562 จะทำใหบริษัท สามารถกระจายรายไดไปยัง

ฐานลูกคาอื่น ๆ นอกเหนือไปจากกลุมลูกคาโรงแรมในปจจุบัน เพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพิงธุรกิจทองเที่ยวในประเทศเพยีง

อยางเดียว 

ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลยีนแบบผลิตภัณฑ 

ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจซอฟตแวรทั่วโลก ซึ่งผูพัฒนาและใหบริการซอฟตแวร 

ประสบปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์จากการลักลอบนำโปรแกรมไปจำหนายในราคาทีถู่ก หรือการลักลอบใชงานโปรแกรมโดยไม

เสียคาใชจาย รวมไปถึงการนำ Source Code ของโปรแกรมไปพัฒนาเปนโปรแกรมสำเร็จรูป เพื่อจำหนายในเชิงพาณิชย

ใหแกลูกคา ซึ่งทำใหผูพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ตองเสียโอกาสจากการดำเนินธุรกิจได 

อยางไรก็ตาม โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทจัดเปนงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม ซึ่งเปนงานสรางสรรค

ประเภทที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ ์ซึ่งผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตอง

จดทะเบียน ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธิ์เกิดขึ้น ผูที ่ละเมิดลิขสิทธิ์จะมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับแลวแตกรณี 

นอกจากนี้ เจาของลขิสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกรองคาเสยีหายในทางแพงจากผูละเมิดลิขสิทธิ์ดวย ทั้งนี้  ถึงแมวางานอันมีลิขสิทธ์ิจะ

ไดรับความคุมครองตามกฎหมายทันทีที่สรางขึ้น แตบริษทัก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแจงขอมูลลขิสิทธิ์ตอกรมทรัพยสิน

ทางปญญา โดยบริษัทไดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2552 และไดหนังสือรับรองการ

แจงขอมูลลิขสิทธิ์จากกรมทรัพยสินทางปญญาเมื่อวันท่ี 13 พฤษภาคม 2552  

นอกเหนือจากการคุมครองลิขสิทธ์ิตามพระราชบัญญัติลิขสทิธิ์ บริษัทไดกำหนดแนวทางตาง ๆ เพื่อเปนการปองกัน

โอกาสและผลกระทบจากการถูกละเมิดลิขสิทธิ์ โดยบริษัทวางแนวทางการปองกันการลักลอบใชโปรแกรม Comanche 

Hotel Software และ Data Base โดยไมซื้อลขิสิทธิ์จากบริษัทฯ (Crack Software) ดังนี้  
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ก. การติดตั้งโปรแกรมทุกครั้งจะตองใชรหัส (Key Serial) จากบริษัทเทานั้น โดยจะมีเฉพาะเจาหนาที่ที ่เปน

ผูรับผิดชอบโดยตรงเทานั้นที่สามารถเขาถึงระบบสรางรหัสได โดยบริษัทจะจำกัดจำนวนบุคลากรที่สามารถเขา

ระบบนี้ได 

ข. ทุกครั้งที่มีการสรางรหัส ระบบจะเก็บประวัติและรายละเอียดของการสรางรหัสไวในระบบเพื่อการตรวจสอบ

ภายหลัง ทั้งนี้ รหัสดังกลาวจะใชไดเฉพาะโรงแรม เคร่ืองแมขาย (server) ฐานขอมูล เฉพาะท่ีไดลงทะเบียนไว

กับบริษัทเทานั้น ไมสามารถนำรหัสไปใชกับโรงแรมอื่น ๆ ได 

บริษัทฯ เชื่อวาแนวทางการปองกันความเส่ียงขางตนจะสามารถปองกันและลดโอกาสการถูกละเมดิลิขสิทธิ์และการ

ลักลอบนำโปรแกรมของบริษัทไปใชงานอยางผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบนำ Source Code ของบริษัทไปดัดแปลงเปน

โปรแกรมเลียนแบบเพื่อจำหนายเชิงพาณิชย นอกจากนี้ หากผูใชงานเลือกโปรแกรมผิดกฎหมาย ผูใชงานจะไมไดรับการดูแล

หรอืการแกไขในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดของโปรแกรม ซ่ึงจะสงผลตอธุรกิจของลูกคาเองได อนึ่ง บริษัทมีนโยบายที่จะดำเนินคดี

ความอยางจริงจังกับผูลักลอบผลิตและใชโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ์ ใหเปนบรรทัดฐานและคุมครองกับผูพัฒนาและวิจัย

ซอฟตแวรของประเทศไทยดวย 

ความเสี่ยงจากการขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษทัไดพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูล Comanche Customer Care เพื่อใชในการจัดเก็บและบริหารขอมูลการติดต้ัง

และการใหบริการของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทยังมีการใชโปรแกรมควบคุมเครื่องคอมพิวเตอรระยะไกลผานระบบอินเทอรเน็ต 

(Remote Program) ซ่ึงปจจุบัน บริษัทเลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูป Team Viewer for Business ในการเขาถึงหนาจอคอมพิวเตอร

ของลูกคา เพื่อดำเนินการแกไขขอผดิพลาดตาง ๆ ตามที่ลูกคาแจงมายังบริษัทดังนั้น หากระบบอินเทอรเน็ต หรือระบบฐานขอมูล

ไมสามารถใชงานได บริษัทอาจไดรบัความเส่ียงจากการไมสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม ฝายปฏิบัติการของบริษัทไดดำเนนิการในการวางแผนและประกาศใชนโยบายสารสนเทศและระเบียบ

ปฏิบัติงานที่สำคัญ (IT Policy and Disciplinary Process) ซึ่งครอบคลุมเรื่องการเขาถึง การรักษาความลับ การบำรุงรักษา

และสำรองขอมูลที่สำคัญตอการดำเนินการของธุรกิจ โดยพนักงานที่เกี่ยวของจะตองสำรองขอมูลที่สำคัญทกุ ๆ สัปดาห รวม

ไปถึงการจัดใหมีระบบไฟฟาสำรองสำหรบัระบบคอมพวิเตอรแมขาย (Server) ที่สำคัญ เพื่อทำใหระบบสามารถทำงานไดอยาง

ตอเนื่อง นอกจากนี้บริษัทยงัไดมีการจัดทำแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan – BCP) และมีการซักซอม

เปนประจำทุกป เพ่ือใหมั่นใจไดวาในกรณีที่บริษัทประสบภาวะฉุกเฉิน เชน ระบบไฟฟาขัดของ และระบบอินเทอรเน็ตขัดของ 

บรษิัทยังคงสามารถที่จะดำเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ใหแกลูกคาไดตอไป  

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืน 

นอกเหนือจากการเปนผูพัฒนาเพื่อจำหนาย ติดตั้ง และใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อใชบริหารงานโรงแรมแลว 

บริษัท ยังมีวัตถุประสงคในการลงทุนในบริษัทอ่ืนดวยเชนกัน ซ่ึงสงผลใหผลการดำเนินงานของบริษัทบางสวนจะมาจากผลการ

ดำเนินงานของบริษัทยอยที่บริษัทเขาไปลงทุน ดังนั้น หากบริษัทยอยที่บริษัทเขาไปลงทุนนั้น มีผลการดำเนนิงานที่ดี ก็จะ
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สามารถสรางรายไดใหกับบริษัทอยางไรกต็าม หากบริษัทดังกลาว มีผลประกอบการในทางตรงกันขามก็อาจสงผลกระทบทาง

ลบตอผลการดำเนินงานของบริษัทได 

บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่นดังกลาว จึงใหความสำคัญในการ

ตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะเขาไปรวมลงทุน โดยมีฝายบริหารทำหนาที่พิจารณาการลงทุนเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท 

โดยอยูภายใตขอบเขตอำนาจท่ีไดรับอนุมัติ 

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทไดระบุวัตถุประสงคของการใชเงินสวนหนึ่งจากการเสนอขายหุนแกประชาชนเพื่อเปน

งบประมาณในการเขารวมลงทุนในบริษัทอื่นนั้น เนื่องจากความสำเร็จในการเขารวมลงทุนหรือเขาซื้อกจิการอื่นนั้นขึ้นอยูกับ

หลายปจจัยแวดลอม เชน ภาวะเศรษฐกิจ เง่ือนไขของรายการ การเจรจาตกลง และผลของการเขาตรวจสอบฐานะของบริษัท

ที่สนใจจะเขาลงทุน เปนตน ดงันั้นบริษัทอาจมีความเสี่ยงจากการที่จะดำเนินการตามแผนการศึกษาเขารวมลงทุนในบริษัทอ่ืน

ไดลาชาหรือไมประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่คาดการณไว  

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไมสามารถ หรืออาจเลือกที่จะไมจายเงินปนผล  

ความสามารถของบริษัทในการจายเงินปนผลสำหรับหุนของบริษัทนั้น ขึ้นอยูกับผลประกอบการทางการเงินใน

อนาคตของบริษัท ซึ่งผลประกอบการทางการเงินดังกลาวก็ขึ้นอยูกับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัท 

ตลอดจนปจจยัทางการเงิน ปจจยัดานการแขงขัน ปจจัยที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ รวมตลอดจนปจจัยทางเทคนิค และปจจัย

ดานอื่น ๆ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งหลายปจจัยดังกลาวอาจอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทได นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทอาจมีขอเสนอแนะที่จะใหลดหรอืงดการจายเงินปนผลสำหรับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ่งกไ็ด เพ่ือให

เปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทในอนาคต รวมถึงความตองการใชเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน และปจจัย

ดานอื่น ๆ ที่เห็นสมควร ดังนั้น บริษัทจึงไมสามารถรับรองไดวาบริษัทจะทำผลกำไรไดในอนาคต หรือรับรองวาคณะกรรมการ

บรษิัทจะอนุมัติการจายเงินปนผล แมวาบรษิัทจะสามารถทำกำไรไดก็ตาม  

นอกจากนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด หากบริษัทมียอดขาดทุนสะสม บริษัทจะไมสามารถจายเงินปน

ผลได แมวาในปนั้นบริษัทจะมีกำไรสุทธิก็ตาม อีกทั้งในปที่บริษัทมีกำไรสุทธิ บริษัทยังมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด และตามขอบังคับของบริษัทที่ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งนั้นไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา

ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด

ทะเบียนของบริษัทดังนั้น หากบริษัทไมสามารถทำกำไรไดเพียงพอ หรือหากบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาเหมาะสม บริษัท 

อาจจะไมจายเงินปนผลในอนาคต 

ปจจุบัน บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินไดนติิ

บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด 
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ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พ่ึงพิงผูบรหิาร  

บริษัทมีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ เนื่องจากนายสมบูรณ ศุขีวิรยิะ ซึ่งเปนผูกอตั้งบริษัท  

เปนผูถือหุนรายใหญ และดำรงตำแหนงกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร เปนผูที่มีประสบการณในการทำธุรกิจท่ีเกี่ยวของ

กับงานโปรแกรมบริหารงานโรงแรมมานานกวา 30 ป และมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานจนบริษัทมีช่ือเสียงเปนที่ยอมรับใน

อุตสาหกรรม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจของบริษัททำใหบริษัทมีผลการดำเนินงานทีด่ี

อยางตอเนื่อง ซ่ึงหากบริษัทสูญเสียผูบริหารไป อาจสงผลกระทบตอการดำเนินงานและผลประกอบการของบริษัทได 

อยางไรก็ตาม บริษัทไดกำหนดเปาหมาย รวมไปถึงกลยุทธในการดำเนินธุรกิจระยะยาวไว ทำใหมีการกำหนด

โครงสรางองคกรใหมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรท่ีมีความ

เชี่ยวชาญดานตาง ๆ เขามารวมงานกับกลุมบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการใหกับผูบริหารใน

ระดับรองลงมา นอกจากนี้ยังไดกำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบคุคล สำหรับการทดแทนผูบริหารรายสำคัญของบริษัท 

(Succession Plan) เพื่อลดความเสี่ยงจากการพึ่งพงิบคุคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป รวมไปถึงการจัดโครงสรางองคกรใหมใหมี

การกระจายอำนาจ ไมพึ่งพิงการตัดสินใจของนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และทีมผูบริหาร เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการบริษัทอีกทั้งตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ตาม

อำนาจหนาที่ท่ีไดกำหนดไว เพื่อเปนการลดการพึ่งพิงผูบริหารหลัก 

 

ทรพัยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

เงินลงทุน 

ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทยอย 5 แหง ดังนี้ 

ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
สัดสวนการถือหุน 

(รอยละ) 

ทุนจดทะเบียน 

(บาท) 

ทุนชำระแลว 

(บาท) 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั 
บรกิารโปรแกรม

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

บริษัท วินสตารเทค จำกัด 
บรกิารโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
99.99   3,300,000   3,300,000 

บริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด 
บรกิารโปรแกรม

คอมพิวเตอร 
51.00 3,000,000 3,000,000 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกดั 
บริการใหคำปรึกษา

ดานรายได 
51.00 8,000,000 3,750,000 

บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด 
ตัวแทนการ

ทองเที่ยวออนไลน 
99.99 30,000,000 22,500,000 
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ทรพัยสินถาวรหลักที่บริษัทฯ และบรษิัทยอย ใชในการประกอบธรุกิจ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีทรัพยสินถาวรหลักที่ใชในการประกอบธรุกิจ ประกอบดวยอุปกรณคอมพิวเตอร อุปกรณ

สำนักงาน และสินทรัพยไมมีตัวตน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีมูลคาตามบัญชีสุทธิหลังหักคาเสื่อมราคา

และคาตัดจำหนาย ทั้งสิ้น 39.14 ลานบาท และ 23.73 ลานบาท ตามลำดับ ทั้งนี้ รายละเอียดของอุปกรณคอมพิวเตอร 

อุปกรณสำนักงาน และสินทรพัยไมมีตัวตน มีดังนี้ 

หนวย: ลานบาท 

ประเภท 

มูลคาตามบัญชี (งบการเงินรวม) 

ลักษณะ

กรรมสิทธิ ์

ภาระ

ผูกพัน 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม  

2562 2561 

(ปรับปรุงใหม) 

อุปกรณคอมพิวเตอร และอุปกรณสำนักงาน 5.18 5.07 เปนเจาของ ไมม ี

สินทรัพยไมมีตัวตน 33.96 18.66 เปนเจาของ ไมม ี

รวมมูลคา-สุทธิ 39.14 23.73   

 

สินทรัพยไมมีตัวตน 

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีสินทรัพยไมมีตัวตนที่ใชในการประกอบธุรกิจ ประกอบดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร  

ความสัมพันธกับลูกคา และโปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางการพัฒนา โดย ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 มีมูลคา

เทากับ 33.96 ลานบาท และ 18.66 ลานบาท ตามลำดับ ซ่ึงมีรายละเอยีดดังนี้ 

หนวย: ลานบาท 

ประเภท 

มูลคาตามบัญชี (งบการเงินรวม) 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม  

2562 2561 

(ปรับปรงุใหม) 

โปรแกรมคอมพิวเตอร 12.66 9.79 

ความสัมพันธกับลูกคา*           0.95 0.40 

โปรแกรมคอมพิวเตอรระหวางการพัฒนา 20.35 8.47 

รวมมูลคา-สุทธ ิ 33.96 18.66 

หมายเหตุ :  * ความสัมพันธกับลูกคา ถือเปนสินทรัพยไมมีตัวตนซึ่งเกิดจากการประเมินมูลคายุติธรรม อันเปนผลจากการรวมธุรกิจที่บริษัทฯ ซื้อเงิน

ลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 ในสัดสวนรอยละ 51.00 และบริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด เมื่อวันท่ี 

21 มกราคม 2562 ในสัดสวนรอยละ 51.00 ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2561) เร่ืองการรวมธรุกิจ 
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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 บริษัท ประเภทงาน/ลักษณะงาน 
ทะเบียน

ขอมูล 

วันที่ออกหนังสือ

รับรอง 

pRoMiSe 

Retail Management System 
SYN บริการ/โปรแกรมคอมพิวเตอร ค219557 25 พฤษภาคม 2560 

 

บัตรสงเสริมการลงทนุ 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุน จากสำนักงานคณะกรรมการสงเสริมการ

ลงทุน โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประเภท บริษัท สิทธิและผลประโยชน 
บัตรสงเสริมการ

ลงทุนเลขที ่
วันที่ออกบัตร 

วันที่บัตร

หมดอาย ุ

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 
- 
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ประเภท บริษัท สิทธิและผลประโยชน 
บัตรสงเสริมการ

ลงทุนเลขที ่
วันที่ออกบัตร 

วันที่บัตร

หมดอาย ุ

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 

สัญญาสำคญัที่ใชในการดำเนินงาน 

สัญญาเชาสำนกังานและสัญญาบรกิาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 บริษัทฯ และบริษทัยอย ไมมีอาคารที่เปนกรรมสิทธิ์ โดยอาคารสำนักงานที่

ใชประกอบธุรกิจ เปนการเชาดำเนินการ (Operating Lease) จากบุคคลที่ไมเกี่ยวของกบับริษัทฯ โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

รายการ 
ผูเชา/

ผูรับบริการ 

ผูใหเชา/ผู

ใหบริการ 
คาตอบแทนตามสัญญา 

ระยะเวลาของ

สัญญา 

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 

ประกันชีวิต  

จำกัด (มหาชน) 

สัญญาเชา 

248 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(รวม 119,412 บาท 

ตอเดือน) 

สัญญาบริการ 

372 บาทตอตารางเมตรตอเดือน  

(รวม 179,118 บาท) 

15 พฤษภาคม 2561 

– 14 พฤษภาคม 

2564 

2) บานเลขที่ 55/165  

ซอยลาดพราว 88  

แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

SYN คณะบุคคล ลอง 

บีช บราเธอรฮูด 
สัญญาเชา 

40,000 บาทตอเดือน 

 

 

1 มกราคม 2560 – 

1 มกราคม 2563 

3) บานเลขที่ 55/166  

ซอยลาดพราว 88  

แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 

SYN นายนพพร   

ลีเลิศยุทธ 
สัญญาเชา 

33,000 บาทตอเดือน 

 

 

1 สิงหาคม 2562 – 

31 กรกฎาคม 2564 

4) 99/100 หมูที่ 6 

แขวงทุงสองหอง เขตหลักสี่  

กรุงเทพมหานคร 

WST นางสาวกิจธนา 

บัวทอง 

สัญญาเชา 

5,000 บาทตอเดือน 

 

6 กันยายน 2562 –  

5 กันยายน 2563 
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รายการ 
ผูเชา/

ผูรับบริการ 

ผูใหเชา/ผู

ใหบริการ 
คาตอบแทนตามสัญญา 

ระยะเวลาของ

สัญญา 

5) เขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร

ประเทศไทย 

99/25  ชั้น 10 หอง 10-B  หมู

ที่ 4  ถนนแจงวัฒนะ  

ตำบลคลองเกลือ   

อำเภอปากเกรด็ 

นนทบุรี  

พื้นท่ีรวม 177.21 ตารางเมตร   

AISOFT สำนักงานพัฒนา

วิทธยาศาสตร

และเทคโนโลยี

แหงชาติ 

สัญญาชา 

120 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(รวม 21,265.20 บาท 

ตอเดือน) 

สัญญาบริการ 

150 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(รวม 26,581.50 บาท 

ตอเดือน) 

1 สิงหาคม 2562 – 

15 ตุลาคม 2564 

6) อาคารเมืองไทย-ภัทร  

ชั้น 23 อาคารB  

ยูนิต 252/117(C)  

พื้นท่ีรวม 110 ตารางเมตร   

CMT บริษัท เมืองไทย 

ประกันชีวิต  

จำกัด (มหาชน) 

สัญญาเชา 

217 บาทตอตารางเมตรตอเดือน 

(รวม 23,870 บาท 

ตอเดือน) 

สัญญาบริการ 

372 บาทตอตารางเมตรตอเดือน  

(รวม 40,920 บาท) 

1 ตุลาคม 2562 –  

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 2562 – 16 มิถนุายน 2563 

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 สนึามิ การระเบิด 

จำกดัสูงสุด 

4,000,000 บาท 
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ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก เฟอรนิเจอร สิ่งตกแตง

ติดตั้งตรึงตรา และทรัพยสินอื่น ๆ  ภายในอาคาร คอมพิวเตอร 

ปริ๊นเตอร เครื่องถายเอกสาร หองประชุม โตะ เกาอ้ี 

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 

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 2562 – 5 เมษายน 2563 

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 
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อค.1.40 : ภัยน้ำทวม 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

จำกดัสูงสดุ  

400,000 บาท 

(10% หรือข้ันต่ำ 10,000 

บาท แลวแตจำนวนไหนจะ

มากกวาของความเสยีหาย

แตละครั้งและทุกคร้ัง) 

อค.1.41 : ภัยแผนดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิด 

ทรัพยสินที่ไดรับการคุมครอง ไดแก สต็อกสินคา 

คอมพิวเตอร 

ปริ้นเตอร เครื่อง post พรอมอุปกรณตาง ๆ 

  จำกัดสูงสุด  

400,000 บาท 

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 และ 166 หมูบานบานกลางเมือง ซอยลาดพราว 88 แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 
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สัญญากรมธรรมประกันภัย ฉบับที่ 3 

ประเภทกรมธรรม กรมธรรมประกันอัคคีภัย 

ผูรับประกันภัย บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) 

ผูเอาประกัน บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั  

ระยะเวลาประกัน 22 มิถุนายน 2562 – 22 มิถุนายน 2563  

จำนวนทุนประกัน 3,500,000 บาท 

ความคุมครอง ความคุมครอง  จำนวนเงนิเอาประกนั 

อค.1.39 : ภัยลมพายุ 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตาง ๆ รวมทรัพยสินอื่น ๆ 

ที่เปนของผูเอาประกันภยัสำหรับใชในการประกอบกจิการ 

  จำกัดสูงสุด  

700,000 บาท 

อค.1.40 : ภัยน้ำทวม 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตาง ๆ รวมทรัพยสินอื่น ๆ 

ที่เปนของผูเอาประกันภยัสำหรับใชในการประกอบกจิการ 

  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 ่องใชและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตาง ๆ รวมทรัพยสินอื่น ๆ 

ที่เปนของผูเอาประกันภยัสำหรับใชในการประกอบกจิการ 

  จำกัดสูงสุด  

700,000 บาท 

อค.1.44 : ภัยเนื่องจากน้ำ (ไมรวมน้ำทวม) 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตาง ๆ รวมทรัพยสินอื่น ๆ 

ที่เปนของผูเอาประกันภยัสำหรับใชในการประกอบกจิการ 

  จำกัดสูงสุด  

3,500,000 บาท 
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อค.1.45 : ภัยการเฉ่ียวและหรือการชนของยวดยานพาหนะ 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตาง ๆ รวมทรัพยสินอื่น ๆ 

ที่เปนของผูเอาประกันภยัสำหรับใชในการประกอบกจิการ 

จำกัดสูงสุด  

3,500,000 บาท 

อค.1.49 : ควันจากเครื่องทำความรอนและชุดเคร่ืองอุปกรณ

ที่ใชประกอบอาหาร 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตาง ๆ รวมทรัพยสินอื่น ๆ 

ที่เปนของผูเอาประกันภยัสำหรับใชในการประกอบกจิการ 

  จำกัดสูงสุด  

3,500,000 บาท 

อค.1.50 : ภัยจากการระเบิด 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตาง ๆ รวมทรัพยสินอื่น ๆ 

ที่เปนของผูเอาประกันภยัสำหรับใชในการประกอบกจิการ 

  จำกัดสูงสุด  

3,500,000 บาท 

อค.1.53 : เครื่องไฟฟา (สำหรับกรรมธรรมประกันอัคคีภยั) 

ทรัพยสินที ่ไดรับการคุ มครอง ไดแก เฟอรนิเจอร เครื ่อง

ตกแตงติดตั ้งตรึงตรา เครื ่องใชและอุปกรณไฟฟาตาง ๆ 

เครื่องมือเครื่องใชสำนักงาน อุปกรณสำนักงาน รวมอุปกรณ

คอมพิวเตอร และอะไหลสวนควบตาง ๆ รวมทรัพยสินอ่ืน ๆ 

ที่เปนของผูเอาประกันภยัสำหรับใชในการประกอบกจิการ 

  จำกัดสูงสุด  

50,000 บาท 

 

สถานที่ตั้งหรือเกบ็

ทรัพยสินเอาประกัน 

บานเลขที่ 55/165 และ 166 หมูบานบานกลางเมือง ซอยลาดพราว 88 แขวงวังทองหลาง  

เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 

สัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมในตางประเทศ 

จากสัญญาแตงตั้งตัวแทนในการจัดจำหนายโปรแกรมที่มีผลบังคับใชในปจจุบันทั้งหมด 20 แหง ใน 12 ประเทศ  

การกำหนดอัตราคาตอบแทนที่บริษัทฯ จะไดรับจากตัวแทนจำหนาย มี 2 แบบ คือ 1) แบบกำหนดราคาขายใหตัวแทน

จำหนายตามตารางราคาที่ตกลงกัน และ 2) แบบกำหนดราคา โดยคิดจากตัวแทนจำหนายเปนอัตราคาตอบแทนตามมูลคา

คำสั่งซื้อของลูกคา ซึ่งในอนาคตเมื่อครบกำหนดสัญญาประเภทที่หนึ่งนี้ บริษัทฯ มีนโยบายที่จะเปลี่ยนการกำหนดอัตรา



  

แบบ 56-1 ประจำป 2562 

 

หนา | 35  

 

คาตอบแทนมาเปนแบบที่สอง รวมถึงตัวแทนจำหนายที่บริษัทฯ จะแตงต้ังใหมในอนาคต ซึ่งจะชวยใหเกิดความยืดหยุนในการ

ปรบัราคาของตัวแทนจำหนายแตละราย เพื่อใหเปนไปตามราคาตลาดไดดมีากยิ่งข้ึน   

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายการใชชื่อบริษัทของตัวแทนจำหนาย โดยหากตัวแทนจำหนายตองการใชชื่อ 

“Comanche” ในการต้ังชื่อบริษัทนั้น ตัวแทนจำหนายจะตองแจงความประสงคมายังบริษทัฯ และตองไดรับการยินยอมจาก

บริษัทฯ กอน และบริษัทฯ เปนผูมีสิทธิยกเลิกสิทธิการใชไดหากตัวแทนจำหนายไมปฎิบัติตามขอตกลงที่ระบุไวเพื่อรักษา

ชื่อเสียงที่ดีของบริษัทฯ โดยตองระบุในสัญญาแตงต้ังตัวแทนจำหนายใหชัดเจน โดยในปจจุบันตัวแทนจำหนายในตางประเทศ

มีดังตอไปนี ้

ลำดับท่ี ประเทศ 
วันที่ไดรับแตงต้ัง 

(เดือน/ป) 
ชื่อบรษิัทท่ีไดรับแตงต้ังเปนตัวแทน 

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

2. จีน 01/01/2558 

11/07/2560 

18/10/2562 

GUANGZHOU AUTOMATED SYSTEMS LIMITED  

SHANGHAI HANFORD BUSINESS CONSULTING CO., LTD. 

SHANGHAI SK ENTERPRISE MANAGEMENT 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 INTREGRATION INDONESIA 

PT. UBAC NETWORKS INDONESIA   
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 

16/09/2562 

AUTOMATION ADVANCE TECHNOLOGY (CAMBODIA) 

ONE UTILITIES CAMBODIA 

10. สหรัฐอาหรับเอมเิรตส 01/08/2561 TSS GULF TRADING LLC 

11. รัสเซีย 28/09/2561 PWV CONTENT LTD. 

12. พมา 27/09/2561 

28/02/2562 

BLUE CIRCLE TECHNOLOGY CO., LTD. 

FORTIFIED CITY CO., LTD. 

หมายเหต:ุ *  บริษัทฯ เคยเปนผูถือหุนใหญใน 2 บริษทันี้ กอนท่ีจะทำการขายหุนท้ังจำนวนไปในป 2558 และทำการแตงตั้งบริษัททั้ง 2 แหง 

เปนตัวแทนจำหนายในตางประเทศของบริษทัฯ  
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สัญญาขอตกลงไมทำการคาแขง 

สัญญาขอตกลงไมทำการคาแขงระหวางบริษัทฯ กับ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

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

(2) นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ (“คุณสมบูรณ”) 

วันที่ทำสญัญา 14 กรกฎาคม 2559 (แกไขเพ่ิมเตมิวันที่ 9 กันยายน 2559) 

เง่ือนไขสำคญัในสัญญา (1) คุณสมบูรณตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี ่ยวของของคุณสมบูรณ

ตามที่กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 เขาไปดำเนินธุรกิจใด ๆ อันเขาขายมีลักษณะเปนการแขงขัน และ/หรือ อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไมวาจะเปน

การดำเนินธุรกิจดวยตนเองทั้งหมด หรือการเขารวมลงทุนในธุรกิจกับพันธมิตรทาง

ธุรกิจ รวมถึงคุณสมบูรณจะไมเขาไปซือ้และถือหุนสวนใหญของกิจการใด ๆ หรือเขา

ไปเปนหุนสวนประเภทไมจำกัดความรับผิดในหางหุนสวนจำกัดใด ๆ ที่มีการดำเนิน

ธุรกิจอันเขาขายมีลกัษณะเปนการแขงขัน และ/หรือ อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

(2) คุณสมบูรณตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี ่ยวของของคุณสมบูรณ

ตามที่กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 ดำเนินธรุกิจพัฒนาซอฟตแวรประเภทใด ๆ ซ่ึงเปนธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ ไมวาจะเปนการดำเนินการโดยตนเองหรือรวมทุนกบัผูประกอบการอื่น 

อันอาจเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกอใหเกิดความขัดแยงด าน

ผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ จะไมรวมถึงธรุกิจและทรัพยสินที่คุณสมบูรณ

เปนเจาของกรรมสิทธ์ิแตไมมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนโครงการเพ่ือผลตอบแทนในเชิง

พาณิชยอยางมีนัยสำคัญในอนาคต หรือทรัพยสินที่เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัทฯ แต

ไมมีนัยสำคัญ 

(3) คุณสมบูรณตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี ่ยวของของคุณสมบูรณ

ตามที่กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 

2535 เขาไปลงทุนในบริษัทหรือธุรกิจเภทใด ๆ ซึ่งเปนธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจ

ของบริษัทฯ อันอาจเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือกอใหเกิดความขัดแยงดาน

ผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัทฯ อันเปนการขัดตอกฎหมาย รวมถึงประกาศ

คณะกรรมการกำกบัตลาดทุนและประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

การมีผลของสญัญา มีผลบังคับตั้งแตวันที่มีการลงนามในขอตกลงจนกระทั่งมีเหตุยกเลิกตามที่ระบุในขอตกลง 

เหตุยกเลิกสญัญา (1) เมื่อครบระยะเวลา 3 ป ภายหลังจากการพนจากการเปนผูถอืหุนใหญ ผูบริหาร และ

ผูมีอำนาจควบคมุของบริษัทฯ หรือ 

(2) เมื่อครบระยะเวลา 3 ป ภายหลังจากการพนจากหนาที่ที่ตองปฎิบัติตามหลักเกณฑ

หรือขอกำหนดที ่เกี่ยวของกับความขัดแยงทางผลประโยชนที ่กำหนดขึ ้นโดย
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สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย 

สัญญาขอตกลงไมทำการคาแขงระหวางบริษัทฯ กับ นายอภิชยั สกุลสุรียเดช 

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

(2) นายอภิชัย สกุลสุรียเดช (“คุณอภชัิย”) 

วันที่ทำสญัญา 13 พฤษภาคม 2559 (แกไขเพ่ิมเติมครั้งที่ 1 วันท่ี 14 กรกฎาคม 2559 และแกไขเพิ่มเติม

ครั้งที่ 2 วันที่ 9 กันยายน 2559) 

เง่ือนไขสำคญัในสัญญา (1) คุณอภิชัยตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี่ยวของของคุณอภิชัยตามที่

กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

เขาไปดำเนินธุรกิจใด ๆ อันเขาขายมีลักษณะเปนการแขงขัน และ/หรือ อาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับการดำเนินธุรกจิของบริษัทฯ ไมวาจะเปน

การดำเนินธุรกิจดวยตนเองทั้งหมด หรือการเขารวมลงทุนในธุรกิจกับพันธมิตรทาง

ธุรกิจ รวมถึงคุณอภิชัยจะไมเขาไปซื้อและถือหุนสวนใหญของกิจการใด ๆ หรือเขา

ไปเปนหุนสวนประเภทไมจำกดัความรับผิดในหางหุนสวนจำกัดใด ๆ ท่ีมีการดำเนิน

ธุรกิจอันเขาขายมีลักษณะเปนการแขงขัน และ/หรือ อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับการดำเนินธุรกิจของกลุมบริษัทฯ 

(2) คุณอภิชัยตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี่ยวของของคุณอภิชัยตามที่

กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

ดำเนินธุรกิจพัฒนาซอฟตแวรประเภทใด ๆ ซึ่งเปนธุรกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของ

บริษัทฯ ไมวาจะเปนการดำเนินการโดยตนเองหรือรวมทุนกับผูประกอบการอื่น อัน

อาจเปนการแขงขันกับธุรกิจของบริษัทฯ หรือกอใหเก ิดความขัดแย งด าน

ผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัทฯ ทั้งนี้ จะไมรวมถึงธุรกิจและทรัพยสินที่คุณอภิชัย

เปนเจาของกรรมสิทธิ์แตไมมีศักยภาพที่จะพัฒนาเปนโครงการเพื่อผลตอบแทนใน

เชิงพาณิชยอยางมนัียสำคัญในอนาคต หรือทรพัยสินที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

แตไมมีนัยสำคัญ 

(3) คุณอภิชัยตกลงจะไมและจะดำเนินการไมใหบุคคลที่เกี่ยวของของคุณอภิชัยตามที่

กำหนดในมาตรา 258 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 

เขาไปลงทุนในบรษิัทหรือธุรกิจประเภทใด ๆ ซ่ึงเปนธรุกิจประเภทเดียวกับธุรกิจของ

บริษัทฯ อันอาจเปนการแขงขันกับบริษัทฯ หรือกอใหเกิดความขัดแยงด าน

ผลประโยชนทางธุรกิจกับบริษัทฯ อันเปนการขัดตอกฎหมาย รวมถึงประกาศ

คณะกรรมการกำกบัตลาดทนุและประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

การมีผลของสญัญา มีผลบังคับต้ังแตวันที่มีการลงนามในขอตกลงจนกระทั่งมีเหตุยกเลิกตามที่ระบุในขอตกลง 

เหตุยกเลิกสญัญา (1) เมื่อครบระยะเวลา 3 ป ภายหลังจากการพนจากการเปนผูถือหุนรายใหญ ผูบรหิาร 

และผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือ 
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(2) เมื่อครบระยะเวลา 3 ป ภายหลังจากการพนจากหนาที่ที่ตองปฎิบัติตามหลักเกณฑ

หรือขอกำหนดที ่เกี ่ยวของกับความขัดแยงทางผลประโยชนที ่กำหนดขึ ้นโดย

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย 

นโยบายการลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม 

บริษัทฯ ไดกำหนดกรอบการดำเนนิการตามนโยบายการลงทุนของบรษัิทฯ ในบริษัทยอยและบริษัทรวม ดังนี ้

1) บริษัทฯ จะลงทุนในกิจการของบริษัทที่มีวัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของ

บริษัทฯ หรือกิจการที่มีลกัษณะใกลเคียงกัน หรือกิจการท่ีสนบัสนุนกิจการของบริษัทฯ อันจะทำใหบริษัท

ฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือบริษัทฯ จะลงทุนในธุรกิจที่เอื ้อประโยชน (Synergy) 

ใหกับบริษัทฯ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ ใหมีความครบวงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อ

เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ  

2) การควบคุมและบริหารงาน บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม  

2.1) บริษัทฯ จะสงบุคคลที่มีคุณสมบัติและประสบการณ หรือมีความเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ

ไปดำรงตำแหนงกรรมการหรือผูบริหาร อยางนอยตามสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯ ในบริษัท

ยอยและ/หรือบริษัทรวมดังกลาว เพ่ือเปนตัวแทนในการบริหารกิจการของบรษิัทยอยและ/หรือ

บริษัทรวมนั้น ๆ  

2.2) กรรมการหรอืผูบริหารซ่ึงเปนตัวแทนของบริษัทฯ จะตอง 

2.2.1) มีสวนรวมในการกำหนดนโยบายที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัทยอยและ/หรือ

บริษัทรวม ใหเปนไปตามกรอบแนวทางที่บรษิัทฯ กำหนด   

2.2.2) ทำหนาที่ในการกำกับดูแลบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม ใหบริหารจัดการ หรือ

ดำเนินงานตาง ๆ ตามกรอบแนวทางที่บริษัทฯ กำหนด  

2.2.3) ใชดุลยพินิจตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนของ

บริษัทฯ ที่อนุมัติในเร่ืองที่สำคัญของบริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวม 

2.2.4) รายงานผลการดำเนินงานใหบริษัทฯ ทราบตามความเหมาะสม เพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ และเพ่ือการเติบโตอยางยั่งยืนของบริษัทฯ 

 

วิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลคาของผลิตภัณฑ ตลอดจนการปรับปรุง

กระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีรายละเอียดแตละโครงการ ดงันี ้
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1. โครงการพัฒนาโปรแกรมเวอรชนั Web-based (Cloud-based) Application 

บริษัทฯ ไดติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อปรับตัวใหทันกับความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ 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. 62 

ประมาณการเวลาเริ่ม

ทดสอบกับ 

ลูกคาเฉพาะกลุม 

ประมาณการเวลาเพ่ือเสนอขาย

ลูกคาทั่วไป 

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 

2. โครงการ PaySec 

โครงการ PaySec เปนการปรับปรงุโปรแกรมใหมีความปลอดภัยมากย่ิงขึ้นตามมาตรฐานสากลเก่ียวกับการทำธุรกรรม

ดวยบัตรเครดิต โดยเปนการเขารหัสและรักษาความปลอดภัยของขอมูลที่สำคัญในฐานขอมูล การทำใหโปรแกรมของบริษัทฯ 

ไดรับมาตรฐานเพ่ิมขึ้นน้ัน นอกจากจะทำใหลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศยอมรบัซอฟตแวรจากประเทศไทยมากขึ้นแลว 
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ยังเปดโอกาสใหพนกังานของบริษัทฯ ไดเรียนรูจากการพัฒนาโปรแกรมใหไดมาตรฐานสากลท่ีสำคัญอีกดวย ทั้งนี้ บริษัทไดเริ่ม

ดำเนินโครงการในไตรมาส 3 ของป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

หนวย: บาท 

คาใชจายในการวิจยัและพัฒนา จำนวนเงนิ 

คาใชจายการใชบริการบริษัทภายนอก (USD 10,350) 362,250 

 รวมทั้งสิ้น 362,250 

3. โครงการ Channel Manager 

โครงการ Channel Manager เปนระบบที่ใหบริการในการเชื่อมโยงแพลตฟอรมออนไลนเขากับระบบจัดการหองพัก

โรงแรมจากระบบ Front Office System / Property Management System การบริหารจัดการจำนวนหองพัก ราคาหองพัก 

รายละเอียดขอมูลตาง ๆ ของโรงแรม เชน สิ่งอำนวยความสะดวกตาง ๆ ขอกำหนด นโยบาย และการอัปเดตขอมูลเขาสูระบบ 

ในการพัฒนาระบบจำเปนต องใหม ีความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security 

Standard) ซึ่งมาตรฐานดังกลาวเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวของกับการทำธุรกรรมดวยบัตรเครดิต โดยเปนการเขารหัสและรักษา

ความปลอดภัยของขอมูล ทั้งนี้ บริษัทจะเร่ิมดำเนินโครงการในไตรมาส 1 ของป 2563 โดยมรีายละเอียด ดังนี ้

หนวย: บาท 

คาใชจายในการวิจยัและพัฒนา งบประมาณ 
ยอดใชไป 

2562 ยอดรวม 

คาใชจายเก่ียวกับ PCI-DSS 1,000,000 - - 

คาใชจายพนักงาน 400,000 - - 

คาใชจายเก่ียวกับศูนยจดัเก็บขอมูล 500,000 - - 

รวมทั้งสิ้น 1,900,000 - - 

 

โครงการในอนาคต 

ชวงป 2563 - 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหกวางมากขึ้น จากการเปนผูนำในการพัฒนา

และใหบริการโปรแกรมดานการบริหารการทองเที่ยวแบบครบวงจรในระดับประเทศ ก็ขยายผลไปสูในระดับตางประเทศ ซึ่งจะ

เปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญท่ีจะผลักดันใหบริษัทฯ กาวไปเปนผูนำระดับภูมิภาคในอนาคต อีกทั้งบริษัทฯ ยังไดเดินหนาไปยังการขยาย

ขอบเขตจากเดิมในการทำธุรกิจเนนระดับ B2B (ธุรกิจตอธุรกิจ) ไปสูตลาด B2C (ธุรกิจตอผูบริโภค) ซี่งมุงเนนในผูบริโภคท่ี

เก่ียวของกับดานทองเที่ยวซ่ึงมีเปนจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับประชากรของประเทศไทยและเอเชียทั้งหมด 

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดหลักเกณฑและกรอบการลงทุนสำหรับบริษัทฯ ที่จะเขารวมลงทุนที่สำคัญ ซึ่งจะชวยสราง

มูลคาเพิ่มใหกับโปรแกรมของบรษิัทฯ และสงเสริมความสามารถในการแขงขันตอไปในระยะยาว ดังน้ี 
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1. ลงทุนกับผูพัฒนาโปรแกรม หรือผูใหบริการใด ๆ ที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว อันไดแก โรงแรม 

รานอาหาร สปา สนามกอลฟ รถเชา ต๋ัวเคร่ืองบิน ตัวแทนการทองเที่ยวทั้งออฟไลนและออนไลน และอ่ืน ๆ 

เพื่อเปนการตอยอดกับธุรกิจที่อยูในเครือขายของบริษทัในปจจุบัน และขยายไปสูธุรกิจเก่ียวเนื่องใหม ๆ ที่

เก่ียวโยงกบัธุรกิจทองเที่ยว 

2. เขาลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการอยูแลวในขอ 1. และที่มีความสนใจในการขยายธรุกิจตอยอดรวมกันกับ

เครือขายของบริษัทฯ เขารวมทุนกับบริษทั คณะบุคคล และบุคคล ที่มีความสนใจที่จะสรางรูปแบบธรุกจิ

และนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับอุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อเปนการตอยอดเพ่ิมความแข็งแกรงและย่ังยนืให

บริษัทฯ อีกท้ังยังกอใหเกิดประโยขนกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยรวมทั้งในสวนของผูประกอบธุรกจิและ

สวนของผูบริโภค 

ขอพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีขอพิพาทหรือเขาเกี ่ยวของในคดีความหรือการดำเนินการทางกฎหมายอื่นใดที ่มี

ผลกระทบดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษทัยอยที่เปนจำนวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนอยางมีนัยสำคัญ

ตามงบการเงินรวมของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

ขอมูลทั่วไปและขอมูลสำคัญอื่น 

 ขอมูลทั่วไป 

 ขอมูลเกี่ยวกับบริษัทฯ 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : Comanche International Public Company Limited 

การประกอบธรุกิจ : เปนผูพัฒนาเพื่อจำหนาย ติดต้ัง และใหบริการโปรแกรมสำเร็จรปูเพื่อ

ใชบริหารงานโรงแรม (Business Solutions Software for Hotel) 

และลงทุนในบริษัทอ่ืน 

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  
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 ขอมูลเก่ียวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมด 

กรรมการผูมีอำนาจ : กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

และนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตรา

สำคัญของบริษัท 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั  

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : Synature Technology Company Limited 

การประกอบธรุกิจ : เปนผูพัฒนาเพื่อจำหนาย ติดต้ัง และใหบริการโปรแกรมสำเร็จรปูเพื่อใช

บริหารจดัการรานอาหาร รานคาปลีกและสปา (Business Solutions 

Software for Restaurant, Retail and spa)  

วันที่กอต้ัง : 31 พฤษภาคม 2549 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ : เลขท่ี 55/165 หมูบานบานกลางเมือง ซอยลาดพราว 88 ถนนลาดพราว  

แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท : 0-2530-3835-6 

โทรสาร : 0-2530-3092 

เว็บไซต : www.synaturegroup.com 

ทุนจดทะเบียน : 10,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 10,000,000 บาท  

มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100.00 บาท  

กรรมการผูมีอำนาจ   นายวิโรจน เจียรนัยไพศาล หรือนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ลงลายมอืชื่อ

รวมกับ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ หรอืนายภิรมย เมธาวีระพงศ หรือนางสาว

ดารณุี แซต้ัง รวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท 

รายชื่อผูถือหุน  รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บริษัท โคแมนช่ี อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 51,000 51.00 

2. นายฉัตรชัย 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 ทิพยนุสรณ 1,240 1.24 

8. นายจริชาติ จีนะวิจารณะ 920 0.92 

9. นางสาวจารินี จีนะวิจารณะ 920 0.92 

10. นายกฤช กิตติสุนทรวัฒน 600 0.60 

รวม 100,000 100.00 
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  ขอมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ขอมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท วินสตารเทค จำกัด  

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : Win Star Tech Company Limited 

การประกอบธรุกิจ : ประกอบธรุกิจพัฒนา ติดตั้ง และใหบริการซอฟตแวรจำหนายโปรแกรม 

โดยเนนซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอลฟแบบ

ครบวงจร  

วันที่กอต้ัง : 31 มกราคม 2556 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ : 99/100 ซอยงามวงศวาน 26 แยก 3 (พงษเพชร พัฒนา 2) แขวงทุงสอง

หอง เขตหลักส่ี กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท : 0-2693-3569 

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

ทุนจดทะเบียน : 3,300,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 3,300,000 บาท 

มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100.00 บาท 

กรรมการบริษัท : นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ นางสาวดารุณี แซต้ัง นางสาวปารชิาติ สุนทร 

กรรมการผูมีอำนาจ  : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

รายชื่อผูถือหุน  รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 32,998 99.99 

2. นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ 

3. นางสาวดารณีุ แซต้ัง 

1 

1 

>0.01 

>0.01 

รวม 33,000 100.00 
 

  

 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด  

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : AI Soft Company Limited 

การประกอบธรุกิจ : ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการพัฒนาและติดตั้งโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับ

ระบบการจองท ี ่น ั ่งสายการบ ิน Online โดยเป น Partner ก ับบร ิษัท 

AMADEUS Southeast Asia และ AMADEUS Asia ซึ่งมีลูกคาที่เปน Travel 

Agents และ Airlines มากกวา 200 รายทั ้งในประเทศ และ ภูมิภาคเอเชีย

แปซฟิก (Business Solutions Software for Restaurant, Retail, and Spa)  

วันที่กอต้ัง : 9 กุมภาพนัธ 2547 
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  ขอมูลเกี่ยวกับนิติบุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ : อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร เลขท่ี 99/25 ช้ัน 10 หอง 10-บี หมูท่ี 4  

ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกรด็ จงัหวัดนนทบุร ี11120 

โทรศัพท : 0-2147-5730, 0-2147-5731 

เว็บไซต : http://www.aisoftthailand.com/ 

ทุนจดทะเบียน : 3,300,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 3,300,000 บาท 

มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 10.00 บาท 

กรรมการผูมีอำนาจ  : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ หรือนางสาวดารุณ ีแซต้ัง หรือนายภิรมย เมธาวรีะพงศ  

หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับ นายทักษะ บุนนาค หรือนายไมตรี สรรพากิจ

วัฒนา รวมเปนสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท 

รายชื่อผูถือหุน  รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 153,000 51.00 

2. นายทักษะ บุนนาค 

3. นายไมตรี สรรพากิจวัฒนา 

117,000 

30,000 

39.00 

10.00 

รวม 300,000 100.00 

 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกดั 

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : Roomz International Company Limited 

การประกอบธรุกิจ : ประกอบธุรกิจใหบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและ

พัฒนารายได ให ก ับโรงแรม (Business Solutions Consultancy for 

Hotel Revenue Management) 

วันที่กอต้ัง : 14 พฤษภาคม 2562 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ : 571 อารเอสยู ทาวเวอร ช้ันที่ 7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขต

วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท : 0-2020-8781 

เว็บไซต : http://www.room-z.com/ 

ทุนจดทะเบียน : 8,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 3,000,000 บาท 

มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100.00 บาท 

กรรมการผูมีอำนาจ  : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ หรือนางสาวปาริชาติ สุนทร ลงลายมือชื่อรวมกับ  

นายอเล็กซซานเดอร ลูคัส สเตฟาน บีสเคเจทสกี้ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2562 

 

หนา | 45  

 

 ขอมูลเก่ียวกับนิติบุคคลที่บริษทัฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ข้ึนไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูถือ

หุน 

 รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บริษัท โคแมนชี่ อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 40,798 51.00 

2. บริษัท โนวา แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด 

3. นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ 

39,199 

1 

49.00 

>0.01 

4. นายอเล็กซซานเดอร ลคูสั สเตฟาน บสีเคเจทสกี ้ 1 >0.01 

5. นางสาวปาริชาติ สุนทร 1 >0.01 

รวม 80,000 100.00 
   

 

ช่ือบริษัทภาษาไทย : บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด 

ช่ือบริษัทภาษาอังกฤษ : Coman Travel Company Limited 

การประกอบธรุกิจ : ประกอบธุรกิจเปนผูใหบริการสำรองที ่พัก ตั ๋วเครื่องบิน รถเชา และอื่น ๆ ที่

เก ี ่ยวข องก ับธุรก ิจทองเที ่ยวทุกประเภท (Business Solutions Service for 

Accommodation Reservation and Other Reservation Relating to Tourism)  

วันที่กอต้ัง : 20 มิถนุายน 2562 

ที่ต้ังสำนักงานใหญ : เลขที่ 252/117 อาคารเมอืงไทย-ภัทร 2 ชั้นที่ 23 หองเลขที่ซี ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

โทรศัพท : 0-2123-3199 

เว็บไซต : https://www.gogojii.com/ 

ทุนจดทะเบียน : 30,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 22,500,000 บาท 

มูลคาท่ีตราไวตอหุน : 100.00 บาท 

กรรมการบริษัท : นายสมบูรณ ศุขีวิรยิะ นางสาวดารุณี แซต้ัง นางสาวศนิ เปยมศุภทรพัย 

กรรมการผูมีอำนาจ  : กรรมการสองคนลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท 

รายชื่อผูถือหุน  รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บริษัท โคแมนชี่ อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 299,997 99.99 

2. นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ 

3. นางสาวดารุณี แซต้ัง 

1 

1 

>0.01 

>0.01 

4. นางสาวศนิ เปยมศุภทรัพย 1 >0.01 

รวม 300,000 100.00 
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ขอมูลของบคุคลอางอิงอ่ืน ๆ 

 ผูสอบบัญช ี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิต ิจำกัด 

178 อาคารธรรมนิต ิช้ัน 6-7 ซอยเพ่ิมทรัพย (ประชาชื่น 20) ถนน

ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท : 0-2596-0500 ตอ 327 

 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 
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สวนที่ 2 

การจัดการและการกำกับดูแลกจิการ 

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

ผูถือหุน 

รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน ณ วนัที่ 5 สิงหาคม 2562 

ลำดับ ผูถือหุนรายใหญ จำนวนหุน (หุน) การถือหุน (รอยละ) 

1. นายสมบูรณ ศุขวีิริยะ 40,798,600 30.447 

2. นายอภิชัย สกลุสุรียเดช 34,855,800 26.012 

3. นายคเชนทร เบญจกุล 5,221,100 3.896 

4. นายวสรรณ อนุรักษวงศศร ี 4,100,000 3.060 

5. นางวัชรี  ศุขวีิริยะ 2,768,200 2.066 

6. นายจรูญเกียรต ิ อัครศิลป 2,123,700 1.585 

7. นายแสงชัย วสุนธรา 1,500,000 1.119 

8. นายณัชชัชพงศ พรีะเดชาพันธ 1,125,000 0.840 

9. นายนิธิภมู ิ ดุรงควัฒนา 849,300 0.634 

10. นายณัฐดนัย งามสหรัตน 827,700 0.618 

11. นายเจษฎา สุขทิศ 800,000 0.597 

12. นายสมศกัด์ิ จรัสวศินกุล 763,000 0.569 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวาง

กาลของบริษัทฯ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ  

และหลังหักสำรองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด 

อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลนอกจากจะข้ึนอยูกับผลประกอบการประจำปแลวยังตองคำนึงถึงกระแสเงินสดและ

แผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสำคัญ รวมทั้งเงื ่อนไขทางกฎหมายอื่น ๆ ที ่เกี ่ยวของ ทั ้งนี้              

มติคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ อนึ่ง

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลไดหากเห็นวาบริษัทฯ มีกำไรและการจายเงินปนผล

ดังกลาวมีความเหมาะสมและไมกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะตองรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล

ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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โครงสรางการจัดการ  

โครงสรางองคกร ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 4 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดของ

คณะกรรมการแตละชดุดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นางดลฤดี พรพิพัฒน กรรมการอิสระ 

3. นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซเีรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการอิสระ 

4. นายเฉลมิพล ตูจนิดา กรรมการอิสระ  

5. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการ 

โดยมีนายนิกุล ต้ังนิลทรัพย ทำหนาที่เปนเลขานุการบริษัท ซ่ึงไดรบัการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่พนตำแหนงอาจไดรับการ

แตงต้ังใหมอีกได ตามท่ีผูถือหุนเห็นวาเหมาะสม ท้ังน้ี กรรมการบริษัทซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนง

ไมเกิน 6 ป 

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบรษิัท  

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ลงลายมือช่ือรวมกัน และ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 

ขอจำกัดอำนาจของกรรมการ  

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีสวนไดเสียตอบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด 

เนื่องจากนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนผูถือหุนของบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั ในอัตรารอยละ 15 ของจำนวนหุนทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทระหวางป  2560 – 2562 

ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุม* 

2560 2561 2562 

1.  นายสมบรูณ    ศุขีวิริยะ 6/6 6/6 5/5 

2.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน 6/6 5/6 5/5 

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

4.  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล /4 - 1/1 5/5 

5.  นายเฉลมิพล ตูจนิดา/1 - - 4/5 
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ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุม* 

2560 2561 2562 

6.  ดร. ฉิม    ตันติยาสวัสดิกุล /5 6/6 6/6 4/4 

7.  นายสุพจน        แกวมณี /3 /5 5/5 6/6 4/4 

8.  นายชนิตร    ชาญชัยณรงค /1 6/6 5/5 - 

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

10.  นายอภิชัย    สกุลสุรียเดช /2 6/6 - - 

11.  ดร. กฤษณ    พานิชพันธ /3 1/1 - - 

หมายเหตุ:  * จำนวนคร้ังที่เขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัท พจิารณาจากจำนวนคร้ังตามระยะเวลาท่ีกรรมการแตละทานทำหนาท่ีเปนกรรมการบริษัท 

 /1 นายชนิตร ชาญชัยณรงค ไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยนายเฉลิมพล ตูจินดา ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทน  

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 
 /2  นายอภิชัย สกุลสรุยีเดช ไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยนางสาวมานดิา ซนิเมอรแมน ไดรับการแตงต้ังเปนกรรมการบริษัทแทน

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันท่ี 31 มกราคม 2561 

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

กรรมการบริษทั/คณะกรรมการตรวจสอบแทนจากมติทีป่ระชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 

 /4  นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน ไดลาออกจากการเปนกรรมการ โดยนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทแทน

จากมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 5/2561 เมื่อวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2561 

 /5 ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล และนายสุพจน แกวมณ ีไดลาออกจากการเปนกรรมการ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2562 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ (Audit Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นางดลฤดี  พรพิพฒัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายเฉลมิพล ตูจนิดา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทำหนาที่สอบทานความ

นาเช่ือถอืของงบการเงนิ คือ นางดลฤดี พรพพิัฒน สำเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี สาขาวิชา

การบัญชี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยมีนายธานินทร เอื้ออารยะมนตรี ทำหนาที ่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งไดรับแตงตั ้งจาก

คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2561 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีคุณสมบตัิเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 6 ป 
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การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระหวางป 2559 – 2562  

จำนวนคร้ังและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทานมีรายละเอียด ดงันี้ 

ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม 

2560 2561 2562 

1.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน 4/4 4/4 4/4 

2.  นายกันชนะพล  เกิรท มาเซลล ซเีรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ/3 - - - 

3.  นายเฉลมิพล ตูจินดา/1 - - 4/4 

4.  ดร. ฉมิ    ตันติยาสวัสดิกุล/1 4/4 4/4 - 

5.  ดร. กฤษณ    พานชิพันธ/2 1/1 - - 

6.  นายสุพจน    แกวมณี/2 /3 3/3 4/4 3/3 

หมายเหตุ:  /1  ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ไดรับการแตงตั ้งจากมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที ่ 20 ธันวาคม 2561  

 ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ทำใหตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง จึงมีมติแตงตั้งนายเฉลิมพล ตูจินดา เปนกรรมการ

 ตรวจสอบ 

 /2 ดร. กฤษณ พาณิชพันธ ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ โดยนายสุพจน แกวมณี ไดรับการแตงตั้งเปน

 กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบแทน จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2560 

 /3  นายสุพจน แกวมณี ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  

 ทำใหตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง จึงมมีติแตงต้ังนายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล วนั คอมเพอรนอลเลอ เปนกรรมการตรวจสอบ 

 จากท่ีประชมุคณะกรรมการคร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยสมาชิกทั้งหมด 6 ทาน ดงันี ้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นางดลฤดี  พรพิพัฒน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการอิสระ 

2. นายสมบรูณ  ศุขวีิริยะ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายกันชนะพล  เกิรท มาเซลล ซเีรียล วัน  คอมเพอรนอลเลอ กรรมการบริหารความเส่ียง 

4. นางสาวดารุณี  แซตั้ง กรรมการบรหิารความเส่ียง 

5. นายฉัตรชัย    โตเลิศมงคล กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายทักษะ     บุนนาค กรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งนี้ มีนายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการบริหารความเสี่ยงที่

พนตำแหนงอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม  ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมี

คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 6 ป 
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การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสีย่งระหวางป 2559 – 2562 

จำนวนครั้งและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงแตละทานมีรายละเอียด ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนครั้งที่เขารวมประชมุ 

2560 2561 2562 

1.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน 1/1 2/2 2/2 

2.  นายสมบรูณ  ศุขีวิริยะ 1/1 2/2 2/2 

3.  นายกันชนะพล  เกิรท มาเซลล ซเีรยีล วัน คอมเพอรนอลเลอ 1/1 1/2 2/2 

4.  นางสาวดารุณ ี แซตั้ง 1/1 2/2 2/2 

5.  นายฉตัรชัย    โตเลิศมงคล /1 - 1/1 2/2 

6.  นายทักษะ  บุนนาค /2 - - - 

7.  นายสุวัฒน     อมรรุงโรจน /1 /2 - 1/1 1/1 

8.  นายวีรพงศ  กรุวัง /1 1/1 - - 

9.  นายอภิชยั  สกุลสุรียเดช /1 1/1 - - 

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

บริหาร SYN และนายสุวัฒน อมรรุ งโรจน ประธานเจาหนาที ่บริหาร WST เปนคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงแทนนายอภิชัย              

สกุลสุรียเดช ที่ไดลาออกจากตำแหนงกรรมการบริษัท Comanche และประธานเจาหนาที่บริหาร MSL และนายวีรพงศ กรุวัง ที่ได

ลาออกจากตำแหนงผูอำนวยการฝายปฏิบัติการ Comanche 

 /2  นายสุวัฒน อมรรุ งโรจน ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริหารความเสี ่ยง/ประธานเจาหนาที่บริหาร WST ทำใหตำแหนง

กรรมการบริหารความเสี่ยงวางลง จึงมีมติแตงตั้งนายทักษะ บุนนาค เปนกรรมการบริหารความเสี่ยง จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 

5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 

4. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีจำนวนท้ังส้ิน 3 ทาน ดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  นายเฉลิมพล ตูจนิดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และกรรมการอิสระ 

2.  นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

3.  นายฉัตรชยั โตเลิศมงคล กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

โดยมีนายนิกุล ตั้งนิลทรพัย ทำหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซ่ึงไดรับแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมือ่วันที่ 15 ธันวาคม 2560 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทนที่พนตำแหนงอาจไดรบัการแตงต้ังใหมอีกได ตามที่คณะกรรมการบรษัิทเห็นวาเหมาะสม  ทั้งนี้ กรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทนซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 6 ป  
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การประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนระหวางป 2560 – 2562 

จำนวนคร้ังและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนแตละทานมีรายละเอยีด ดังนี ้

ลำดับ     รายชื่อ 
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม 

 2560 2561 2562 

1.  นายเฉลมิพล ตูจนิดา /3 - - - 

2.  นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ /1 - - 2/2 

3.  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล /2 - - - 

4.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน /2 1/1 2/2 2/2 

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

6.  นายสุพจน         แกวมณี /3 1/1 2/2 1/1 

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

 ตำแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ทำใหตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนวางลง จึงมีมติแตงตั้งนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

 เปนกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 /2  นางดลฤดี พรพิพัฒน ออกจากตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ในที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวนัที่  

 8 พฤศจิกายน 2562 ทำใหตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนวางลง จึงมีมติแตงตั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนกรรมการ

 สรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 /3 นายสุพจน แกวมณี ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  

 ทำใหตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนวางลง จึงมีมติแตงต้ังนายเฉลิมพล ตูจินดา เปนประธานกรรมการสรรหา

 และกำหนดคาตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2562 

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกจิการที่ดี (Corporate Governance Committee) 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีจำนวนท้ังส้ิน 3 ทาน ดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และกรรมการอิสระ 

2.  นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3.  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

โดยมีนายนิกุล ตั้งนิลทรัพย ทำหนาที ่เปนเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที ่ดี ซึ่งไดร ับแตงตั ้งจาก

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการกำกับดูแลกิจการที่

ดีที่พนตำแหนงอาจไดรบัการแตงต้ังใหมอีกได ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม  ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ซึ่งมีคณุสมบัติเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 6 ป  
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การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีระหวางป 2560 – 2562 

จำนวนครั้งและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแตละทานมีรายละเอียด ดังน้ี 

ลำดับ     รายชื่อ 
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม 

 2560 2561 2562 

1.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน - - 1/1 

2.  นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ - - 1/1 

3.  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล /2 - - 1/1 

 

6. เลขานุการบรษิัท 

เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16  

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ไดมีการปรับปรงุ) โดยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งที่ 5/2560 ประชุมเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 มีมติแตงตั้งให นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย ดำรงตำแหนงเปนเลขานุการบริษัท 

โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้  

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้ 

(1) ทะเบียนกรรมการ 

(2) หนังสือนัดประชมุคณะกรรมการ รายงานการประชมุคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบริษัท 

(3) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชมุผูถือหุน 

2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร 

3) จัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 89/14 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ให

ประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่บริษัทไดรบัรายงานน้ัน และบริษัท

ตองจัดใหมีระบบการรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการแสดงขอมูล และดูแลใหมีการเก็บรักษาใหถูกตอง 

ครบถวน และสามารถตรวจสอบได ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป นับแตวันที่มีการจัดทำเอกสารหรือขอมูลดังกลาว  

4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด     

นอกจากนี้ เลขานุการบรษิัทยังมีหนาที่อ่ืน ๆ ตามที่บรษิัทฯ มอบหมาย ดังนี้ 

(1) หนาท่ีในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 

(2) ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทฯ ใหปฏิบัติตามมติคณะกรรมการบริษัทและมติที่ประชุมผูถือหุน 

(3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กำกับดูแล เชน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กำกับดูแล

และสาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 

(4) จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคำแนะนำแกกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งใหม 

(5) จัดสงเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการใหคณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุมคณะกรรมการอยาง

นอย 5 วัน 

(6) หนาท่ีอื่น ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 
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ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตำแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได คณะกรรมการบริษัทจะตองแตงตั้งเลขานุการ

บรษิัทคนใหมภายใน 90 วัน นับแตวันท่ีเลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตำแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ทั้งนี้ คณะกรรมการ

มีอำนาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาวได โดยที่นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย ไดผานการ

อบรมหลักสูตรผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (รุนที่ 85) จากสมาคมบรษิัทจดทะเบียนไทยแลว  

7. ผูบริหาร (Management Team)  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 5 ทาน ดังนี้   

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  นายสมบรูณ   ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

2.  นางสาวดารณีุ  แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบญัชีและการเงิน 

3.  นายเจมส             แฮงคเควิช ผูอำนวยการฝายพัฒนาตัวแทนจำหนาย 

4.  นายภิรมย            เมธาวีระพงศ  ผูอำนวยการฝายการตลาด 

5.  นางสาวปาริชาติ   สุนทร ผูอำนวยการฝายธุรการและบริหารงานท่ัวไป 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. คาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที ่27 มีนาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหแก

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน ดังรายละเอียดที่ปรากฏดานลาง  

ก. เบี้ยประชุม 

ตำแหนง คาเบ้ียประชุมตอครั้ง 

ประธานกรรมการบริษัท 40,000  บาท 

กรรมการบริษัท 25,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

กรรมการบริหารความเส่ียง (เฉพาะกรรมการที่มไิดเปนผูบรหิารหรือพนกังาน) 25,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 25,000 บาท 

กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี 0 บาท* 

หมายเหตุ: *คาเบ้ียประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดไีมมีการจายคาเบีย้ เนื่องจากยังไมไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน 

ข. โบนัสกรรมการ 

- ไมม ี– 
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ทั้งนี้ ในป 2561 และ งวดป 2562 คณะกรรมการไดรับเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

หนวย : บาท 

ลำดับ 

  2561  

รายชื่อคณะกรรมการ 
กรรมการ

บริษัท 

 

 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ

สรรหาและ

กำหนด 

คาตอบ 

แทน 

รวม 

1.  นายชนิตร    ชาญชยัณรงค 200,000 - - - 200,000 

2. นายสมบรูณ    ศุขวีิริยะ 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         แกวมณี 150,000 100,000 - 50,000 300,000 

7. นางสาวมานิดา   ซินเมอรแมน 25,000 - - - - 

8. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล 25,000 - - - - 

รวม 990,000 340,000 75,000 150,000 1,505,000 

      

ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการ 

 2562  

กรรมการ

บริษัท 

 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ

สรรหาและ

กำหนดคา

ตอบ 

แทน 

รวม 

1. นายสมบรูณ    ศุขวีิริยะ 140,000 - - 50,000 190,000 

2. นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล 

ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ 
125,000 - 50,000 - 175,000 

3. นายฉิม    ตันติยาสวัสดิกุล 160,000 - - - 160,000 

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

5. นายสุพจน         แกวมณี 100,000 75,000 - 25,000 200,000 

6. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล 125,000 - - - 125,000 

7. นายเฉลมิพล ตูจนิดา 100,000 75,000 - - 175,000 

รวม 875,000 270,000 100,000 125,000 1,370,000 
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2. หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเขาอบรมในป 2562  

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง หลักสูตรท่ีอบรมในป 2562 

1. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ - ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการบรษิัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร COMANCHE 

- หลักสูตร การบริหารการ

ทองเที่ยวสำหรับผูบรหิารระดับสูง 

รุนที่ 3 ประจำป 2562 (Tourism 

Management Program for 

Executives: TME3) การ

ทองเที่ยวแหงประเทศไทย (ททท.) 

2. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล - กรรมการบรษิัท 

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร SYN 

- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 271/2019 

3. คาตอบแทนผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  บริษัทฯ มีผูดำรงตำแหนงเทียบเทาผู บริหารทั้งสิ้น 5 ทาน ซึ ่งบริษัทฯ มีการจาย

คาตอบแทนผูบริหารคิดเปนจำนวนเงินตามประเภทคาตอบแทน ดงันี้ 

คาตอบแทนผูบริหาร 
2560 2561 2562 

บาท บาท บาท 

ผูบริหาร (คน) 6 6 5 

เงินเดือน เบี้ยเลี้ยง และคาตอบแทนอ่ืน 12,229,395 14,523,130 11,490,890 

เงินสมทบกองทนุสำรองเลี้ยงชีพ 398,641 456,350 388,573 

รวม 12,628,036 14,523,130 11,879,463 

4. บุคลากร 

ณ ส้ินป 2560-2562 บริษัทฯ และบริษทัยอย มีจำนวนพนักงานรวมทั้งส้ิน 151 คน 144 คน และ 178 คน ตามลำดับ 

โดยมีรายละเอียดตามฝายงานดังนี้   

ฝาย/แผนก 
2560 

(คน) 

2561 

(คน) 

2562 

(คน) 

ผูบริหาร 6 6 5 

ฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการทั่วไป 5 5 5 

แผนกทรัพยากรบคุคล 2 2 2 

แผนกธุรการท่ัวไป 3 3 3 

ฝายบญัชีและการเงิน 4 3 6 

แผนกบัญชีและการเงิน 4 3 6 



  

แบบ 56-1 ประจำป 2562 

 

หนา | 58 

ฝาย/แผนก 
2560 

(คน) 

2561 

(คน) 

2562 

(คน) 

ฝายตรวจสอบ - 1 3 

แผนกตรวจสอบภายใน - 1 2 

แผนกตรวจสอบ CMMI - - 1 

ฝายปฏิบัติการ 66 72 76 

แผนก QA & CMMI 4 5 - 

แผนกบริการลูกคา – BOS 9 10 10 

แผนกบริการลูกคา – FOS 16 17 17 

แผนกบริการลูกคารายใหญ - - - 

แผนกบริหารโครงการ – BOS 7 8 10 

แผนกบริหารโครงการ – FOS 11 12 12 

แผนกพัฒนาระบบ 16 17 24 

แผนกลูกคาสัมพันธ 3 3 3 

ฝายการตลาด 2 2 3 

แผนกการตลาดในประเทศและกลุม CLMV 2 2 3 

ฝายพัฒนาตัวแทนจำหนาย - - 1 

แผนกพัฒนาตัวแทนจำหนาย - - 1 

ฝายเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสมัพันธ 2 2 1 

แผนกเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพันธ 2 2 1 

ฝาย Solutions Business Unit - 3 - 

Hotel Solution - 1 - 

Cloud & Subscription Base Solutions - 2 - 

ฝาย Communication and Public Relations - 1 - 

Product Designer - 1 - 

รวมพนักงานของบริษัทฯ 85 95 100 

พนักงานบริษัทยอย – SYN 43 43 44 

พนักงานบริษัทยอย – WST - 6 - 

พนกังานบริษัทยอย – AISOFT - - 22 

พนักงานบริษัทยอย – ROOMZ - - 2 

พนักงานบริษัทยอย – CMT - - 10 

รวมพนักงานของกลุมบริษัท 151 144 178 
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5. คาตอบแทนพนักงาน 

ในป 2560 – 2562 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนพนักงานคิดเปนจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 48.61 ลานบาท, 61.54 

ลานบาท และ 65.79 ลานบาท ตามลำดับ ซึ่งคาตอบแทนดังกลาว ไดแก เงินเดือน คาลวงเวลา คาคอมมิชชัน โบนัส เบี้ยเลี้ยง 

เงินประกันสังคม เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอ่ืน ๆ  

6. คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

6.1. คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี

  ในป 2562 บรษิัทฯ และบริษัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับบริษัท สอบบญัชี ธรรมนิติ จำกัด โดยมี

นางสาวสุลลิต อาดสวาง ทะเบยีนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ นายพจน อัศวสันติ

ชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสด์ิ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 

6838  หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน มณีกนกสุกล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาว

โสรยา ตินตะสุวรรณ ทะเบียนเลขที่ 8658 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจำป 2562 และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปน

จำนวน 1,790,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท คาสอบบัญช ี

บริษัท โคแมนชี่ อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,150,000 บาท 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั     260,000 บาท 

บริษัท วินสตารเทค จำกัด 110,000 บาท  

บริษัท เอไอ ซอฟท จำกดั 130,000 บาท 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกดั 70,000 บาท 

บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด 70,000 บาท 

 และบริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด ไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกับ นายเฉลิมพล กองแกว ทะเบียน

เลขที่ 11667 จำนวน 20,000 บาท 

ทั้งนี้ บริษัทที่เปนสำนักงานสอบบัญชีและผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ นาเชื่อถือ ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดสวนเสีย

ใด ๆ กับบริษัทฯ ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เก่ียวของของบุคคลดังกลาว 

6.2. คาบริการอื่น ๆ  

 -ไมม-ี 

7. ขอพิพาทดานแรงงานท่ีสำคัญใน 3 ปที่ผานมา 

-ไมม-ี 
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8. นโยบายพัฒนาบุคลากร 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะสงเสริม และพัฒนาบุคลากรในแตละระดับชั้นอยางตอเนื่องใหมีความรู ความชำนาญ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอยางสม่ำเสมอ โดยมีการฝกอบรมท้ังภายนอก และภายในตามแผนการฝกอบรมประจำป 

เพื่อใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอบริษัทฯ และเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด โดยแบงการพัฒนาในระดับตาง ๆ 

ดังตอไปนี ้

8.1 ระดบับริหาร:  บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ ภาวะความเปนผูนำของบุคลากรใน

   ระดับบริหาร และวิสัยทัศนในการเปนผูนำขององคกร เพ่ือใหผูบริหารสามารถบริหารงานไดบรรลุ

   ตามเปาหมายที่กำหนดไว 

8.2  ระดบัหัวหนางาน:  บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการพัฒนาดานการจดัการบริหารเบื้องตน ทักษะการเปนหัวหนางาน การสราง

   ทีมงาน และการสรางความรวมมือในการทำงาน ทักษะการสือ่สารอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายใน

   และภายนอกองคกร ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจเฉพาะทาง 

8.3  ระดบัพนักงาน:  บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการสรางความรู ประสบการณ และความเชี่ยวชาญในงานที่ตนเอง รับผิดชอบ 

   สรางแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ และการมีทัศนะคติที่ดีตอฝายบริหารและ

   บริษัทฯ 

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน 

หนวย : ช่ัวโมง 

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยตอคนตอป  

การอบรมภายใน 1.25 

การอบรมภายนอก 3.23 

การอบรมในหลกัสตูรสำหรับผูบรหิารระดับสูง 42.00 

 

รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหุนของกรรมการและผูบริหารในป 2562 

 ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 

2561 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2562 

จำนวนหุนท่ี

เปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึ้น / 

(ลดลง) ในป 

2562 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 

1. นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ กรรมการ / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง / กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

40,798,600 40,798,600 - 30.4467% 
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ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 

2561 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2562 

จำนวนหุนท่ี

เปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึ้น / 

(ลดลง) ในป 

2562 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 

/ กรรมการกำกบัดแูล

กิจการ / ประธาน

เจาหนาที่บริหาร 

COMAN 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติิภาวะ 

- 
3,466,800 212,800 (3,254,000) 0.1588% 

2. นางดลฤดี พรพิพัฒน ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ / ประธาน

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง / กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

/ กรรมการกำกบัดแูล

กิจการ 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

3. นายกันชนะพล  

เกิรท มาเซลล  

ซีเรียล วัน  

คอมเพอรนอลเลอ 

กรรมการ / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 
- - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

4. นายฉัตรชัย  

โตเลิศมงคล  

กรรมการ / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง / กรรมการกำกับ

ดูแลกิจการ / ประธาน

เจาหนาที่บริหาร SYN 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

5. นายเฉลมิพล ตูจินดา กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ 
- - - - 
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ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 

2561 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2562 

จำนวนหุนท่ี

เปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึ้น / 

(ลดลง) ในป 

2562 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

6. นายฉิม ตนัตยิาสวสัดิ

กุล 

ประธานกรรมการบริษัท 

/ กรรมการอิสระ 
- - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

7. นายสุพจน แกวมณ ี กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

8. นางสาวดารณีุ แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบญัชี

และการเงิน 
3,832 7,586 3,754 0.0057% 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

9. นายภิรมย เมธาวรีะ

พงศ 

ผูอำนวยการฝาย

การตลาด 
38,320 75,864 37,544 0.0566% 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

10. นางสาวปาริชาติ 

สุนทร 

ผูอำนวยการฝายธุรการ

และบรหิารงานทั่วไป 
38,320 75,864 37,544 0.0566% 

 คูสมรสและบุตรที่ยัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

11. นายเจมส แฮงคเควิช

  

ผูอำนวยการฝายพัฒนา

ตัวแทนจำหนาย 
2,939 6,694 3,755 0.0050% 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

12. นางสาวสุพัตรา  

หิรัญญานนท 

Corporate Account 
3,832 7,586 3,754 0.0057% 
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ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธนัวาคม 

2561 

จำนวนหุนที่

ถือ ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 

2562 

จำนวนหุนท่ี

เปลี่ยนแปลง

เพ่ิมขึ้น / 

(ลดลง) ในป 

2562 

สัดสวนการ

ถือหุนใน

บริษัท (%) 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

13. นายนิกุล ต้ังนิลทรัพย เลขานุการบริษัท /  

นักลงทุนสัมพันธ 
3,832 7,586 3,754 0.0057% 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

 

การกำกับดูแลกิจการ 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good 

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

กำหนดเปนนโยบาย และมีการแตงตั้งคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีการกำกับดูแล

กิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลใหกับสาธารณะและผูถือหุน

อยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน สวนในดานการบริหารความ

เสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และคำนึงถึงเรื่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ โดยดำรงไวซ่ึง

ความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม ซึ่งมีสาระสำคัญแบงออกเปน 5 หมวดดังนี ้

หมวดที่ 1 : สิทธิของผูถือหุน (Rights of Shareholders)  

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) มีการบริหารงานที่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสําคัญตอการ

เคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย จึงไดกำหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมใหนักลงทุนทุก

รายไดมีสวนรวมในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะดําเนินการดังนี ้

การดำเนินการกอนการประชุม 

 การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ของบริษัทฯ ไดจัดขึน้เมื่อวันพุธที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หอง

ธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 

10400  โดยบริษทัฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแกผูถือหุนภาษาไทย ในวันท่ี 14 มีนาคม 2562 ซ่ึงเปนการ

ดำเนินการลวงหนามากกวา 14 วัน และไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสารประกอบบนเว็บไซตของบริษัทที่ 

http://www.comancheinternational.com/investor.php เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2562 
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 หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ โดยกำหนดวาระการประชุมไวเปนเรื่อง ๆ อยาง

ชัดเจน ดังมีรายละเอียดดงันี้ 

(1) มีแบบฟอรมลงทะเบียนที ่มีหมายเลขบารโคดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ

ลงทะเบียนใหกับผูถือหุน 

(2) แนบหนังสือมอบฉันทะทั้ง 3 แบบคือ แบบ ก. ข. และ ค. เพ่ือใหผูถอืหุนสามารถเลือกใชตามแบบที่เหมาะสม 

(3) สำเนารายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน 

(4) วาระการเลือกตัง้กรรมการ ไดระบรุายละเอียดของกรรมการที่เสนอ ไดแก ช่ือ-นามสกุล อายุ ประวัตกิารศึกษาประวัติ

การทำงาน ประวัติการอบรมจัดโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวนบริษัทที่ดำรงตำแหนง

กรรมการโดยแยกเปนหัวขอบริษัทจดทะเบียนและบริษัททัว่ไป ประเภทของกรรมการที่เสนอขอมูลการเขารวมประชุม

ในปท่ีผานมา วันเร่ิมตนดำรงตำแหนงในบริษัทและวาระการดำรงตำแหนงต้ังแตไดรับการแตงตั้ง 

(5) ขอกำหนดของบริษัทฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกต้ัง

กรรมการอิสระ 

(6) วาระแตงต้ังผูสอบบัญชี ไดระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด การศึกษา ประสบการณและความสามารถของผูสอบ

บัญชี ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาบริการสอบบัญชีเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาความสามารถและความ

เหมาะสมของผูสอบบญัชีได 

(7) วาระอนุมัติจายเงินปนผล ระบุนโยบายการจายปนผล จำนวนเงินปนผลท่ีเสนอจาย และสถิติการจายเงนิปนผล 

(8) คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และหลักฐานที่ตองนำมาแสดงในวันประชุม 

(9) ขอมูลของกรรมการผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซ่ึงม ี3 ทานและหนึ่งในนั้น เปนกรรมการอิสระเพื่อใหผูถือหุนสามารถ

พิจารณามอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

(10) ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

(11) แผนที่แสดงสถานที่สำหรับประชุมสำหรับการเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล หรือรถประจำทาง 

(12) แตละวาระระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งขอเท็จจริงและเหตุผลความเห็นของ

คณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการในการลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งจำนวน

คะแนนเสียงในการผานมติอนุมัติ 

(13) เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุมและเปนประโยชนตอคณะกรรมการและผูบรหิารในการเตรียมชี้แจงในวัน

ประชุม ผูถือหุนไดรับการเชิญชวนใหสงคำถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุม 

(14) เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะสถาบันการเงิน หรือกองทุนรวม 

หรือผูรักษาหลักทรัพยใหแกนักลงทุนบริษัทไดประสานงานในการขอความรวมมือ เพื่อใหบริษัทไดตรวจสอบเอกสาร

และหลักฐานกอนเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 
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ณ วันประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู ถือหุ นประจำป 2562 ในวันพุธที ่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองธาราเทพ  

ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400  

ซึ่งเปนหองประชุมที่มีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ และเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มประชุม

ลวงหนาเปนเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่รับลงทะเบียนมีเวลาเพียงพอตอการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนที่มาประชุมดวย

ตนเอง และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนที่มีเปนจำนวนมาก เพื่อใหการลงทะเบียนเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว บริษัทไดจัด

เจาหนาที่และโตะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมและลงทะเบียนดวยระบบบารโคด และเมื่อลงทะเบียนเสร็จแลวผูถือหุนจะ

ไดรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระเพ่ือใชลงคะแนนในหองประชุม 

กอนเริ่มการประชุม เลขานุการที่ประชุมไดขอความรวมมือจากผูเขารวมประชุมทุกคนใหปดโทรศัพทมือถือเพื่อไมให

เปนการรบกวนสมาธิของที่ประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยผูถือหุนสามญัของบริษัทฯ 

ไดรับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซึ่งการลงคะแนนและนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยโดยบริษัทฯ ไดนำระบบ 

บารโคดมาใชในการนับคะแนนเสียงเชนเดียวกับปที่ผานมาซึ่งชวยใหขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเปนไปอยางรวดเร็วและ

แมนยำ นอกจากนี้ยังมีท่ีปรึกษากฎหมายอิสระทำหนาที่ดูแลการประชุมผูถอืหุนใหถูกตองตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ 

และเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ ไดแสดงผลดังกลาวข้ึน

หนาจอภาพใหผูถือหุนทราบโดยแบงเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงกรณีที่เปนวาระท่ีกรรมการ

มีสวนไดสวนเสียหรือวาระการทำรายการที่เก่ียวโยงกันจะแสดงคะแนนเสียงที่ไมมีสทิธิออกเสียงดวย 

ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ กรรมการ และประธานเจาหนาท่ีบริหาร รวมถึงคณะ

ผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการประชุมผูถือหุนเปนอยางมากโดยเขารวมประชุมทุกครั้ง และ บริษัทฯ ยัง

ไดเชิญผูสอบบัญชี ทีป่รึกษากฎหมายและท่ีปรึกษาทางการเงินเขารวมประชุมดวยเพื่อใหขอมูลหรือตอบขอซักถามของผูถือหุนใน

ประเด็นที่เก่ียวของอยางเตม็ท่ี และยังมีตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทนุไทยเขารวมซักถามขอมูลตาง ๆ ในที่ประชุม 

สำหรับผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมหลังจากที่บริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินการประชุมไปแลวนั้น ยังสามารถเขารวมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนไดในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพจิารณาและยังไมไดลงมติ บริษัทฯ ไดกำหนดวาระการประชมุผูถือ

หุนไวเปนเร่ืองอยางชัดเจน   

ประธานท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและดำเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมถึงเปดโอกาสใหผู

ถือหุนไดแสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และเลขานุการที่ประชุมไดบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไวอยางชัดเจน

ครบถวน นอกจากนี้ในแตละวาระไดระบุมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสยีง โดยแบงเปนจำนวนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย 

และงดออกเสียง และยังไดบันทึกเทปการประชุมและนำข้ึนเว็บไซตของบริษัทหลงัจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุนที่มิไดมาเขารวม

ประชุมหรือผูสนใจ สามารถรับชมการประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินไปตามวาระที่กำหนดไวตามลำดับและไมมีการ

พิจารณาวาระอ่ืนใด นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 
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การดำเนินการภายหลังการประชมุผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกันผานระบบของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนและจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ภายใน 14 วันตามที่กำหนด พรอมทั้งนำขึ้นบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยบริษัทฯ ไดบันทกึรายช่ือ

พรอมตำแหนงของกรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนหรือลาประชุมไวในรายงานการประชุมผูถือหุน ระบุคะแนนเสียงของผูถือ

หุนทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสียงในแตละวาระดวย  

ในป 2562 บริษัทฯ ไดรับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 จากสมาคมสงเสริม          

ผูลงทุนไทย (Thai Investors Association) โดยมีคะแนนเทากับรอยละ 90.50 

หมวดที่ 2 : การปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียม (Equitable Treatment of Shareholders)  

บริษัทฯ ใหความสำคัญกับสิทธิของผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียม โดยมีการกำหนดแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

(1) กรณีท่ีผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพ่ือขอเสนอใหเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งไม

นอยกวา 7 วันทำการกอนวันประชุมผูถือหุน และทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาวาระ

ดังกลาวเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวยความสะดวกในการนำเสนอวาระ

ดังกลาวเขาท่ีประชุมผูถือหุน โดยจะดำเนินการแจงเพิ่มวาระการประชุมใหผูถือหุนทราบผานทางตลาดหลักทรัพยฯ 

(2) กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท โดยได

แจงความประสงคผานมายังบริษัทฯ พรอมจัดสงขอมูลประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติและหนังสือแสดงความ

ยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือมาอยางครบถวน ลวงหนาไมนอยกวา 3 เดือนกอนวันประชุมผูถือหุน บริษัทฯ  

มีนโยบายที่จะพิจารณาบุคคลดังกลาวเขาดำรงตำแหนงแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในแตละป และ

นำเสนอเขาที่ประชมุผูถือหุนเพ่ือพจิารณาลงมติตอไป 

(3) บริษัทฯ มีแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยประกาศนโยบายแนวทางการปองกันการใชขอมูล

ภายใน ซึ่งไดมีการเผยแพรใหพนักงานทุกคนทราบ 

(4) บริษัทฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือผูที ่คณะกรรมการมอบหมาย

เก่ียวกับการซื้อขายหุนของบริษัทตนเองอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทำการซื้อขาย 

(5) กรรมการและผูบริหารบริษทัจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยทุกคร้ังที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพยภายใน 3 วัน

ทำการตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั้งมีการเปดเผยในรายงานประจำป 

(6) บริษัทฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการซื้อขายหุน / ถือครองหลักทรัพยของบริษัทฯ ใหที่ประชุม

คณะกรรมการทราบทุกคร้ัง  

(7) กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุมคณะกรรมการ 

(8) กรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถใหความเห็นไดอยาง

อิสระ ตองงดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระนั้น ๆ 
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หมวดที่ 3 : บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ที่จะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกำไรใหกับ

บรษิัทฯ ซ่ึงสงผลตอความสำเร็จในระยะยาว บริษัทฯ จึงใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยไดรวบรวมหลักการ

และนโยบายที่บริษัทฯ ปฏบิัตติอผูมีสวนไดเสยีกลุมตาง ๆ เปนลายลกัษณอักษร และเผยแพรในเว็บไซตของบริษทัฯ รวมทั้งจัดให

มีชองทางสำหรับใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชนและสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทฯ 

ได โดยบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติอยางเปนรูปธรรมตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ สรุปไดดังนี ้

1. ผูถือหุน : บริษัทฯ เคารพสิทธิขั้นพื้นฐานของผูถือหุน และมุงมั่นปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน เพื่อ

สรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน เชน สิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป สิทธิในการออกเสียงลงคะแนน 

การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกเปนกรรมการ จัดใหผูถือหุนไดพบปะพูดคุยกับผูบริหารใน

ระหวางป การร ับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผู ถือหุ น รวมทั ้งจัดใหมีชองทางติดตอกับผู ถือหุ นทางเว็บไซต 

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

ในหัวขอสิทธิของผูถอืหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

2. ลูกคา : มุงมั่นสรางความพึงพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมีคุณภาพในระดับ

ราคาที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และรักษาสัมพันธภาพที่ดีและยั่งยืน รวมทั้งมีการจัดการอยางเปน

ธรรม เหมาะสม โปรงใสสามารถตรวจสอบได รับผิดชอบดูแลลูกคาในการซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ  

 บริษัทฯ ไดปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction Survey) เปน

ประจำทุกป  ซึ่งสามารถสะทอนผลสำเร็จในดานการสรางความสัมพันธและตอบสนองตอความตองการของลูกคาในระดับที่ดี 

บริษัทฯ จัดใหมีการรับและบริหารจัดการขอรองเรียนเกี่ยวกับสินคา/บริการ และดำเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหลูกคาไดรับ

การตอบสนองอยางรวดเร็ว โดยมีชองทางหลายชองทาง ไดแก เว็บไซต อีเมล และโทรศัพท และจัดทำแนวทางการแกไขและการ

ปองกันปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต พรอมกับมีการติดตามและประเมินผลการจัดการขอรองเรียนของลูกคาอยางตอเนื่อง 

เพื่อนำผลที่ไดไปใชในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต  

3. คูคา : บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซ่ือสัตยในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชนรวมกับคูคา โดยการ

ปฏิบัตติามกฎหมายและกติกาที่กำหนดรวมกันอยางเครงครัด บริษัทฯ คำนึงถึงการไมรับหรือจายผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตใน

การคากับคูคา ซึ่งในคูมือการกำกับดูแลกจิการทีด่ีและจรรยาบรรณธุรกจิ และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตาม

กฎหมาย กฎระเบียบไดกำหนดใหพนักงานปฏิบัติ ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและตอตานการทุจริต (Corruption) การให

หรือรับสินบน (Bribery) กับเจาหนาที่ของหนวยงานรัฐหรือหนวยงานภาคเอกชน ท้ังในและตางประเทศ โดยถือวาการกระทำใด ๆ 

ที่เปนการฝาฝนกฎหมายดังกลาวเปนสิ่งไมถูกตองและไมเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน บุคลากรทุกระดับ

จะตองตอตานและละเวนการกระทำนั้น และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส เพ่ือประโยชนของบริษัทเทานั้นเพื่อปองกันไมให

เกิดผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และจะตองไมสงเสริมใหบุคคลอื่นกระทำการหรือละเวนกระทำการใด ๆ อัน
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เปนการผิดกฎหมายดังกลาวดวย บริษัทฯ มีขั้นตอนและวิธีปฏิบัติในการคัดเลือกคูคา หรือผูรับเหมาการจัดโครงการ หรือ

แนวทางในการตอตานการทุจรติการคอรรัปชัน  

4. คูแขงทางการคา : บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใสและการแขงขันอยางเปนธรรมกับคูแขง 

ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดีไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม 

และไมทำลายชื่อเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย  

5. เจาหนี้ : บริษัทฯ ปฏิบัติตอเจาหนี้ดวยความรับผิดชอบเปนธรรม ยึดถือการปฏิบัติที ่ดีตามแนวทางเงื่อนไข

ขอกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอยางเครงครัด โดยเฉพาะเง่ือนไขค้ำประกัน การบริหารเงินทุนการชำระหนี้และเปน

ธรรมตอเจาหนาที่รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไมใชวิธีการที่ไมสุจริตปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะทำให

เจาหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพื่อรวมกัน

พิจารณาหาแนวทางแกไข ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมุงเนนในเรื่องการเปดเผยสารสนเทศตอผูมีสวนไดเสีย โดยเนนเรื่องความถูกตอง 

ความครบถวน ความรวดเร็วและความโปรงใสของขอมูลที่เปดเผยประกอบดวยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่ไมใชทางการเงิน 

และบริษัทฯ ไมมีการฟองรองคดีความเรื่องการผิดนัดชำระหน้ีใด ๆ จากเจาหนี้ทุกราย  

6. พนักงาน : บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบริษัทฯ ได

วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจ โดยการสรรหา

บุคลากรในกลุมที่มีความจำเปนตอการผลักดันใหกลยุทธขององคกรประสบความสำเร็จ และเตรียมความพรอมในการสรรหา

พนักงานเพื่อพรอมตอการเกษียณอายุของพนักงาน รวมทั้งมุงมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู และทักษะความสามารถใหสอดคลองกับ

การดำเนินธุรกิจเพ่ือใหการทำงานมีประสิทธิภาพ เพ่ือรองรับการขยายธุรกิจในตางประเทศ รวมถึงการใหผลตอบแทน สวัสดิการ

ที่เหมาะสม ดังนี้  

6.1 มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

6.2 มีการกำหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการวัดผลปฏิบัติงานที่สอดคลองกับผลการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดานกระบวนการ

จัดการภายใน และดานการเรียนรูพัฒนา  

6.3 มีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ไดแก เงินเดือน โบนัสประจำป กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 

รวมทั้งการทำประกนัสุขภาพ - อุบัติเหตุกลุม คารักษาพยาบาลในวงเงินที่บริษัทฯ กำหนด สวัสดิการชิว ชิว 

เงินสนับสนุนชมรมกีฬาและโครงการ EJIP  

6.4 มีการปฐมนิเทศพนักงานใหมใหทราบถึงระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัท นโยบาย

ตอตานคอรรัปชัน ตลอดจนความรูเบื้องตนดานตาง ๆ ที่จำเปนตอการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวติ ความปลอดภัย และอาชีว อนามัยที่ดี 

โดยป 2562 ที่ผานมา มีการจัดทำสถิติดานความปลอดภัยโดยฝายบคุคล พบวาอัตราการเกดิอุบัตเิหตุจากการทำงาน อัตราการ

หยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการทำงานเปนศูนย 
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7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม : ดำเนนิธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และส่ิงแวดลอมท้ังในดานความ

ปลอดภัย คณุภาพชีวติและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ คำนึงถงึการดำเนินธุรกิจ

ที่จะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม 

การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบตัิกำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัตติามหลักกำกับดูแลกิจการที่

ดี โดยไมลวงละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือลิขสิทธ์ิ  

การตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบเพื่อลดและ

ปองกันความสุมเสี่ยงตอโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองคกร รวมถึงการคอรรัปชันทุกรูปแบบไมวาทางตรงและทางออม ซึ่ง

นอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ และจัดใหมีนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต 

การใหหรือรับสินบนที่มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชันไวเปนลายลักษณอักษรแลว โดยบริษัทฯ ยังสงเสริม 

และสื่อสาร และจัดอบรมภายในองคกร เพื่อสรางความรู ความเขาใจใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการตอตานทุจริต

คอรรัปชันพรอมท้ังแนวทางในการตอตานทุจริตคอรรัปชันใหแกผูบริหารและพนักงาน  

นอกจากนี ้ ป 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงไดประเมินความเสี ่ยงจากการทุจริตที ่อาจเกิดขึ ้น โดยมี

กระบวนการประเมินความเส่ียงจากการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงดานอื่น ๆ เปนการเฉพาะ และมีการรายงานความเสี่ยงตอ

คณะกรรมการบริษัทโดยมีหนวยงาน Compliance Unit ทำหนาที่กำกับดูแลการปฏบิัติตามรายงานประเมินความเสี่ยง 

ชองทางในการติดตอและมาตรการแจงเบาะแส 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีมาตรการและชองทางการแจงเบาะแสหรอืขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน โดยสามารถ

แจงเบาะแส ขอรองเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นตอบริษัทฯ โดยผานชองทางดังนี้  

จดหมาย : เลขานุการบริษัท / ประธานเจาหนาที่บริหาร  

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

   หองอี-เอฟ อาคารสำนกังานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง 

กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท : 0-2693-3569 ตอ 4 

แฟกซ  : 0-2693-3577  

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

อีเมล  : ir@comancheinternational.com  

สำหรับพนักงานสามารถแจงขอรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็นตอคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหารไดโดยตรง

ทางอีเมลในระบบของบริษัทฯ 
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 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายในการปกปองผูแจงเบาะแส รวมถึงนโยบายในการเก็บรักษาความลับของขอมูลเก่ียวกับ

การแจงเบาะแส โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอมูลและหาแนวทางแกไขตอไป 

หมวดที่ 4 : การเปดเผยขอมลูและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

นอกเหนือไปจากการเปดเผยรายงานทางการเงินหรือสารสนเทศอื่น ๆ ตอสาธารณะผานชองทางตาง ๆ ตามเง่ือนไขที่

กฎหมายกำหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลวน้ัน บริษัทฯ มีนโยบายในการเปดเผยขอมูลเพื่อแสดงถึงความโปรงใส

ในการดำเนินธุรกิจ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเว็บไซตของ

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

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ซึ่งมีนักลงทุนสมัพันธ (Investor Relations หรือ IR) 

และเลขานุการบริษัท (Company secretary) คอยดูแลใหขอมูลและตอบขอซกัถาม  

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะผานทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพยฯ  ดังนี้ 

1. บริษัทฯ จะจัดใหมีการดูแลเพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทำใหสำคัญผิด และเพียงพอตอการ

ตัดสนิใจของนักลงทุน  

2. บริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดงัตอไปนี้ใหแกผูถือหุน และนกัลงทุน 

1) เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เชน จำนวนครั้งของการ

ประชุมและจำนวนคร้ังที่กรรมการแตละทานเขารวมประชุมในปที่ผานมา 

2) เปดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

3) เปดเผยการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูง รวมทั้งรูปแบบ หรือลักษณะของคาตอบแทน 

4) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ  

5) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) 

 นอกจากนี้ บริษทัฯ ยังจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษทัฯ  

1) วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ 

2) ลักษณะการประกอบธุรกจิของบริษัทฯ 

3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบริหาร 

4) โครงสรางกลุมบริษทัฯ   

5) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

6) นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

7) กฎบัตรคณะกรรมการ  

8) จรรยาบรรณสำหรับพนกังานและกรรมการของบริษัทฯ 

9) ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลที่รับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลที่สามารถใหขอมูลได หรือ

หมายเลขโทรศัพทของบริษัทฯ 
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กิจกรรมนักลงทนุสัมพันธ 

ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดกำหนดและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดพบปะกับนักลงทุนรายยอย 

นักลงทุนสถาบัน และนักวิเคราะหอยางสม่ำเสมอ โดยไดนำเสนอผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ ผานชองทางกิจกรรมตาง ๆ สรุป

ได ดังนี ้

1. Opportunity Days  

เปนกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพยจัดขึ้นเพ่ือใหบริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุน นักวิเคราะหขอมูล สื่อมวลชน และผูถือ

หุนที่สนใจเขารวมงาน เพื่อชี้แจงขอมลูเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบรษิัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีผูบริหารระดับสูงและนัก

ลงทุนสัมพันธ (IR) เปนผูใหขอมูล ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดจัด Opportunity Days ทั้งหมด 1 ครั้งหลังจากประกาศงบ

การเงิน 

2. Company Visit  

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม Company Visit เพื่อช้ีแจงขอมูลเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะหหลักทรพัย 

นักลงทุน และผูถือหุนที่สนใจเขารวม ซึ่งเปนการสรางความสัมพนัธอันดี ความเชื่อมั่นระหวางผูบริหารและผูเขารวมกิจกรรม 

รวมถึงเปนการสรางความประทับใจและความภมูิใจในการเปนผูถือหุนของบริษัทฯ นำไปสูการขยายฐานผูถือหุนและผูลงทุนใน

อนาคต ทั้งนี้ตลอดทั ้งปบริษัทฯ ไดจัด Company Visit ทั้งหมด 0 ครั้ง และมีนักวิเคราะหหลักทรัพย ไดออกบทวิเคราะห

หลักทรัพยของบริษัทฯ จำนวน 0 คร้ัง 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คำนิยาม 

กรรมการที่เปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการท่ีดำรงตำแหนงเปนผูบริหารและมสีวนเก่ียวของในการบริหารงานประจำ

ของบริษัทฯ 

กรรมการที ่ไมเปนผู บริหาร หมายถึง กรรมการที ่มิไดดำรงตำแหนงเปนผูบริหารและไมมีสวนเกี่ยวของในการ

บรหิารงานประจำของบริษทัฯ อาจจะเปนหรือไมเปนกรรมการอิสระก็ได 

กรรมการอสิระ หมายถึง กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไมไดมีสวนเกี่ยวของกับ

การบริหารงานประจำและไมเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทฯ นอกจากนี้ยังตองมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญหรอืกลุม

ของผูถือหุนรายใหญหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 

โครงสรางคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการในขนาดที่เหมาะสม และประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถหลากหลาย ไดแก นัก

กฎหมาย นักบัญชี - การเงิน และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน และมีประสบการณที่เพียงพอที่จะปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอิสระที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝายจัดการไดอยาง

อิสระ ในจำนวนที่สำนักงาน ก.ล.ต. ประกาศกำหนด โดยโครงสรางคณะกรรมการบริษัท ประกอบดวย กรรมการอิสระมากกวา 

1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 5 ทาน (รวมประธานกรรมการบริษัท และ

กรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทาน) สงผลใหเกิดการถวงดลุในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเรื่องตาง ๆ  
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นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัทเพื่อ

ปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิหนาที่

ตามที่ไดกำหนดไวในอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน จะตองมีความรูและ

ประสบการณดานบัญชเีพียงพอท่ีจะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบรษิัทได   

คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งกรรมการที่มีความรูความสามารถที่เหมาะสมเปนคณะกรรมการชุดยอย ทำหนาที่ชวย

กล่ันกรองงานดานตาง ๆ ในขอบขายที่คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะไดรับมอบหมาย และไดกำหนดคุณสมบัติ วาระการดำรง

ตำแหนง และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการทกุชุดจะ

รายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพ่ือทราบอยางสม่ำเสมอ และรายงานการทำหนาที่ในรอบปที่ผานมา

ตอผูถือหุนในแบบ 56-1 และรายงานประจำปทุกป 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ 

สรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกบัดูแลกิจการที่ดี 

นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการใหความสำคัญกับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงกำหนดเปนนโยบายใน

การจำกัดจำนวนบรษิัทที่กรรมการและผูบริหารจะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน โดยกรรมการและผูบริหารจะ

สามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 3 แหง ซึ่งปจจุบันไมมีกรรมการที่ดำรงตำแหนงกรรมการบริษัท

เกินหลกัเกณฑท่ีกำหนดไว ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารไมควรไปดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทอ่ืน เพ่ือใหการปฏิบัติหนาที่ใน

การควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของกลุมบรษิัทฯ สามารถทำไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนงไมเกนิ 9 ป และสามารถไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการใหมได บริษัทฯ ไมไดมีขอ

หาม การแตงตั้งกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการใหม รวมทั้งไมมีขอหามเกี่ยวกับเรื่องอายุของ

กรรมการ แตคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหนาที่  ทั้งนี้ หากเปนกรรมการอิสระจะไมสามารถดำรงตำแหนงเกิน 6 ป

ตอเนื่อง โดยนบัจากวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระคร้ังแรก                                  

2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปทุกคราว

กรรมการตองพนจากตำแหนง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจาก

ตำแหนงและกรรมการที่พนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกต้ังเขามาดำรงตำแหนงตอได 

3. กรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากออกตามวาระดังกลาว ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการท่ีเหลืออยูเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัติและไมมลัีกษณะตองหามตามมาตรา 68 แหง

พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เขามาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการในคราวถัดไป บุคคลซึ่งเขาเปน

กรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพยีงวาระที่ยังเหลืออยูของกรรมการท่ีตนเเทน 
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แผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก จึงไดกำหนดให

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณาและจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึง

ผูบริหารระดับสูงต้ังแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป และรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บรหิาร (CEO) ของบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ

ที่กำหนดรวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกลาวประจำทุกป 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนกรรมการท่ีเปนตัวเงินไวอยางชัดเจนและโปรงใส และนำเสนอเพื่ออนุมัติ

จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจำทุกป โดยมีหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังน้ี  

(1) มีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตภาระหนาที่ความรบัผิดชอบของกรรมการแตละคน  

(2) คาตอบแทนอยูในระดับที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการที่มีความรูความสามารถ และมีคุณภาพใน

การปฏบิัตหินาที่ใหกบับริษัทฯ ได 

(3) องคประกอบของคาตอบแทนมีความชัดเจน โปรงใส และงายตอการเขาใจ 

(4) เปนอัตราที่เทียบเคยีงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอุตสาหกรรมเดียวกันหรอืใกลเคียงกัน 

คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณา โดย

คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูมีอำนาจในการแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม  

สำหรับผูบริหารในลำดับถัดจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา ประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนผูมีอำนาจจาง แตงต้ัง 

โยกยาย และปลดออกบคุคลตามท่ีเห็นสมควร ตลอดจนกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเหมาะสมของพนักงานระดับตาง 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจะดำเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ  

กฎหมายท่ีเกี่ยวของกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพ่ิมตามความจำเปน 

โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาใหอยางเพยีงพอในการ

ประชุม เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปญหาสำคัญไดอยางรอบคอบโดยทั่วกัน พรอมทั้งกำหนดให

กรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง เวนแตกรณีที่มีเหตุจำเปน ซึ่งการประชุมแตละครั้งตองมีกรรมการ

บริษัทมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม และจำนวนองคประชุมขั้นต่ำ ณ 

ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนกรรมการท้ังหมด  

นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดใหเลขานุการบริษัททำหนาที่นำสงหนังสือนัดประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารการประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ

อักษรอยางถูกตองและครบถวน เพื่อใหผูถือหุ นสามารถตรวจสอบได ซึ่งหลังจากผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 

รายงานการประชุมจะถกูจัดเก็บไวพรอมสำหรับกรรมการ และผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
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ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 มีการจัดงานสัมมนาคณะกรรมการและ

ผูบริหาร เพื่อรวมในการกำหนด  พิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและกลยุทธการดำเนินธุรกิจขององคกรระยะยาวใหสอดคลองกับการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ และตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจ ซึ่งมีการติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธไปปฏิบัติทุกครั้งที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดมีการประชุมกันเองตามความจำเปนโดยไมมีฝายจัดการ เมื่อวันที่ 

15 มิถุนายน 2562 กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการจัดการที่อยูใน

ความสนใจและแจงประธานกรรมการบริหารทราบผลการประชมุดวย 

ในป 2562 ไดมีการกำหนดตารางการประชุมคณะกรรมการประจำป 2563 เปนการลวงหนา (ตารางการประชุมนี้อาจ

มีการเปล่ียนแปลงได) โดยไมรวมการประชุมในวาระพิเศษนี้ 

คร้ัง

ที ่

การประชุม

คณะกรรมการบริษัท 

การประชุม

คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

การประชุม

คณะกรรมการ

บรหิารความเสี่ยง 

การประชุม

คณะกรรมการสรรหา

และกำหนด

คาตอบแทน 

การประชุม

คณะกรรมการกำกบั

ดูแลกิจการที่ดี 

1 
วันที่ 23 มกราคม

2563 

วันท่ี 27 กมุภาพันธ 

2563 

วันที่ 23 เมษายน 

2563 

วันที่ 23 มกราคม 

2563 
- 

2 
วันที่ 28 กมุภาพันธ 

2563 

วันท่ี 8 พฤษภาคม 

2563 

วันที่ 15 ตุลาคม 

2563 
- - 

3 
วันที่  12 มีนาคม

2563 

วันท่ี 7 สิงหาคม  

2563 
- - - 

4 
วันที่ 8 พฤษภาคม 

2563 

วันท่ี 6 พฤศจิกายน 

2563 
  - 

5 
วันที่ 7 สิงหาคม 

2563 
- - - - 

6 
วันที่ 6 พฤศจิกายน 

2563 
 - - - 

รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดการใหมกีารจัดทำรายงานทางการเงิน ซึ่งรวมถงึงบการเงินของบริษัทฯ 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป ทั้งนี้ รายงานทางการเงิน

ดังกลาวจัดทำขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติ

อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งไดใชดุลยพินิจอยางระมัดระวังในการจัดทำและดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดใหมี รวมถึงพิจารณาและเปดเผยถึงระบบควบคุมภายในและ

ระบบบริหารความเสี่ยงไวในรายงานประจำป ดังที่ปรากฎในหัวขอระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และหัวขอการบริหาร

ความเส่ียง 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทฯ ไดจัดใหคณะกรรมการบริษัทคณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร ทำการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของตนเอง และประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะ เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา 

รวมถึงวิเคราะหและหาขอสรุปตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ

คณะกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารตอไป สำหรับกระบวนการในการประเมินนั้น คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการเปนผูพิจารณาและใหคำแนะนำกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหาร รวมทั้งจัดทำสรุปขอมูลผลการประเมินและความเห็นเพ่ิมเติม (ถามี) เสนอ

ตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปดเผยในรายงานประจำป โดยแบงเกณฑคะแนนเปน 5 ระดับ  

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำป 2562 สรุปไดวาคณะกรรมการแตละชุดมีการปฏิบัติหนาท่ีครบถวนและมีประสทิธิผล 

1. การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) 

ประเด็นคำถาม ประกอบดวย 6 หมวดหลัก ไดแก 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การทำหนาที่ของกรรมการ 

5) ความสัมพันธกับฝายจัดการ 

6) การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการท่ีดำรงตำแหนงในชวงเวลาประเมินผล ณ เดือนธันวาคม 2561 รวมทั้งส้ิน 5 ทาน 

2. การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการรายบุคคล (ตนเอง) 

ประเด็นคำถาม ประกอบดวย 3 หมวดหลัก ไดแก 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการ 

3) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3. การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการชุดยอย 

คณะกรรมการชุดยอย ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และ

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ไดจัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะเรื่องทั้งคณะ และรายบุคคล โดยในป 

2562 ทกุคณะไดมีการทบทวน ปรับปรุงหัวขอการประเมินขอคำถาม โดยเกณฑการประเมินมีดังตอไปนี้ 

รายคณะ ประกอบดวยประเด็นคำถาม 3 หมวดหลัก ไดแก 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

3) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
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รายบุคคล ประกอบดวยประเด็นคำถาม 3 หมวดหลัก ไดแก  

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) การประชุมคณะกรรมการชุดยอย 

3) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

4. การประเมินผลการปฏบิัติงานของประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ประเด็นคำถาม ประกอบดวย 10 ขอ ไดแก 

1) ความเปนผูนำ 

2) การกำหนดกลยุทธ  

3) การปฏิบัติตามกลยุทธ 

4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 

5) ความสัมพันธกับคณะกรรมการ 

6) ความสัมพันธกับภายนอก 

7) การบริหารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 

8) การสืบทอดตำแหนง 

9) ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ 

10) คุณลักษณะสวนตัว 

การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดบัสูง 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดบัสงูเขารวมสัมมนาหลักสูตรท่ีเปน

ประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงขององคกร

ตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ เพ่ือนำความรูและประสบการณมาพัฒนาบริษัทตอไป ซ่ึงไดแสดงรายละเอยีดหลักสูตรการเขาอบรมและ

การเขารวมสัมมนาของกรรมการในรอบปที่ผานมาไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ 

การปฐมนิเทศคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เพื่อใหทราบความคาดหวังที่บริษัทมีตอบทบาท หนาที่ และความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัท ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการเยี่ยม

ชมฝายปฏิบัติการดานตาง ๆ เพ่ือเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทตอไป โดยประกอบดวยการรบัฟงการ

บรรยายสรุปเก่ียวกับขอมูลตาง ๆ เชน ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบขอบังคับ ฯลฯ จากผูบริหารระดับสูง 

การแบงแยกบทบาทหนาที่ระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร 

บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหารของบริษัทฯ ไวอยาง

ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายบริหารของบริษัทฯ ใน

ระดับนโยบาย ขณะที่ฝายบริหารของบริษัทฯ ทำหนาที่บริหารงานในดานตาง ๆ  ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการกำหนด

และอนุมัติ 
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 ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการแบงแยกตำแหนงประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนคนละ

บุคคลกนั เพ่ือปองกันมิใหบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเร่ืองใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งมกีารกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของ

แตละตำแหนงไวอยางชดัเจนในอำนาจอนุมัติของบริษัทฯ   

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง

ที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการชุดตาง ๆ รวมถึง

ผูบริหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

บทบาทหนาท่ีของประธานกรรมการ 

1. ทำหนาที่เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุนและการประชุมของกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหาร 

2. รวมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และดูแล

ใหกรรมการบริษัทไดรับขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจนและทันเวลากอนการประชุม เพื่อใหกรรมการบริษัท

สามารถตัดสินใจไดอยางเหมาะสม 

3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสนับสนุนใหกรรมการไดอภิปราย แลกเปลี่ยนความ

คิดเห็นไดอยางเต็มท่ีเปนอิสระ และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โดยคำนึงถึงผูมสีวนไดสวนเสียทุกฝายอยางครบถวน มี

การสรุปมติที่ประชุมและทำใหมั่นใจวาการตัดสนิใจของคณะกรรมการบริษัทไดมีการนำไปดำเนินการ 

4. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของประธาน

คณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบรษิัทฯ 

5. สนับสนุนและเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรยิธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ 

6. กำกับดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และกรรมการบริษัทแตละ

คนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท

โดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคลและคณะอนุกรรมการชดุตาง ๆ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

1. ปฏิบัตหินาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติของท่ีประชุมผูถอืหุน ดวย

ความซื่อสตัยสุจริตและระมดัระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีหนาที่ดูแลใหบริษัทและบริษัทในเครือปฏิบัติให

เปนไปตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวกับ

การหามจายสนิบน หรือการสนับสนุนการทจุริตคอรัปชั่น 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธธุรกิจ และงบประมาณประจำป รวมถึงการ

ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย 

แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 
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3. จัดใหมีการทำรายงานประจำปของบริษัทฯ และรับผิดชอบตอการจัดทำและการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่มีความ

ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และสะทอนผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนด 

รวมท้ังเผยแพรขอมูลที่เหมาะสมและเปดเผยขอมูลใหแกผูมีสวนไดเสีย บุคคลผูมีความขัดแยงทางผลประโยชน และผูที่

เก่ียวของอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม และตรงตอเวลา   

4. จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกับดูแลกิจการของบริษัทและบริษัทในเครือ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณ

อักษร และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหเชื่อมั ่นไดวาบริษัทและบริษัทในเครือ มีความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม 

5. พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกำหนดใน พ.ร.บ.บริษัทมหาชน 

พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือระเบียบที่

เก่ียวของกับตำแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอ่ืนนอกจากการออกตามวาระ 

6. พิจารณาแตงต้ังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของกรรมการ

อิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรพัยและตลาดหลกัทรพัย รวมถงึประกาศขอบังคับ และ/หรอื 

ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพย  และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบของบรษิัทฯ ตอไป 

7. พิจารณากำหนดโครงสรางองคกร โครงสรางการบริหารงาน มีอำนาจแตงตั ้งและกำหนดคาตอบแทนของคณะ

กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนดขอบเขต

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นที่ไดแตงต้ัง ทั้งนี้ การมอบ

อำนาจตามขอบเขตอำนาจหนาที่ที ่กำหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจชวงที่ทำให

คณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติ

รายการที่อาจมีความขดัแยงมสีวนไดเสียหรือมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนอ่ืนใด กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ ยกเวน

เปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่ประชุมผูถือหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพจิารณาและ

อนุมัติไวแลว 

8. พิจารณาแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง กรรมการหรือผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อไปเปนกรรมการตัวแทนใน

บริษัทในเครือ และ/หรอื บริษทัรวม ที่บริษทัฯ ลงทุนหรือรวมลงทุน รวมทั้งพิจารณาแตงตั้งเลขานุการบริษัท พรอมทั้ง

กำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

9. พิจารณาคัดเลือกและใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ และพิจารณากำหนด

คาตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ กอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญ

ประจำป เพื่อพิจารณาและอนุมัต ิ

10. พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท 

11. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซึ่งคณะกรรมการบริษัท

อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจนั้น ๆ ได ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบ
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อำนาจหรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง มีสวนไดเสยี หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทในเครือ 

(ตามที ่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ

ประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกีย่วของ) เวนแตเปน การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑท่ีที่ประชุม

ผูถอืหุนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

12. ดำเนินการใหบริษทัและบริษัทในเครือ มีระบบงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทางการเงิน

ที่นาเช่ือถือ มรีะบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

13. พิจารณาอนุมัตินโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และกำกับดูแลใหมี

กระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบตอธุรกจิของบริษัทและบริษัทในเครืออยางเหมาะสม 

14. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตรายการ

ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ทั้งนี้ ในการพจิารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ ขอบังคับ 

และ/หรือ ระเบียบที่เก่ียวของกับตลาดหลักทรัพย  

15. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเชนนั้น และ

รายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชมุผูถือหุนคราวตอไป 

16. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจ 

หรอืมอบอำนาจชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริษัท หรอืผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง (ตามทีน่ิยามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ทั้งของบรษิัทและบริษัทในเครือ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพื่อใหมั่นใจวามีความถูกตองและเชื่อถือไดรวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดย

การประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผู บริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั ้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาเปนเร่ือง

สำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย ใหมีความเหมาะสมและมปีระสิทธผิล และอาจเสนอแนะ

ใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจำเปนและเปนสิ่งสำคัญพรอมทั้งนำขอเสนอแนะเกี่ยวกับการ

ปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเปนเสนอคณะกรรมการบรษิัท โดยสอบทานรวมกับผูสอบบญัชี

ภายนอกและแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย นโยบาย

กฎระเบียบขอบังคบัและกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของกับบริษัทฯ 
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4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ ่งมีความเปนอิสระเพื ่อทำหนาที ่เปนผู สอบบัญชี และพิจารณาเสนอ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเขาประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการเขา

รวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 

6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี ่ยวโยงกันหรือรายการที ่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวนเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพ่ือใหมั่นใจ

ไดวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

8. รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาท่ีของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

9. ในการปฏิบัติงานตามขอบเขตหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงานของ

บริษัทฯ ที่เกี่ยวของมาใหความเห็นเขารวมประชุมหรือสงเอกสารที่เห็นวาเกี่ยวของหรอืจำเปน 

10. ใหมอีำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือบคุคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาใหความเห็นหรือใหคำปรึกษาในกรณจีำเปน 

11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบไปดวยขอมูลอยางนอยดงัตอไปนี้ 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เชื่อถอืของรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษทัฯ 

ค. ความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธรุกจิของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter) 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนหรือผู ลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป 

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายภายในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเส่ียง ใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาให

ความเห็นและอนุมัติ 
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2. พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ความเสี่ยงดานตลาด (Market Risk) 

ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดานสภาพคลอง 

(Liquidity Risk) เปนตน และนำเสนอคณะกรรมการบรษิัทเพื่อรับทราบ 

3. รับทราบ พิจารณา และใหความเห็นในผลการประเมินความเสี ่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และ

แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรบัได 

4. กำกับดูแลกิจการ การพัฒนา การปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องเพ่ือใหกลุม 

บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธภิาพทั่วท้ังองคกรและมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  

5. สอบทานรายงานการบริหารความเสี่ยง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคัญ และดำเนินการเพื่อใหมั่นใจวา องคกรมี

การจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม  

6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผูสอบทาน

เพื่อใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเส่ียง รวมท้ังการนำระบบการบรหิาร

ความเส่ียงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร  

7. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ  

8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจำทุกป 

9. ปฏิบัตงิานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

10. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการบริษัท

รับทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

ทั้งนี้ผูบริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหนวยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวของกับ

การบริหารความเสี่ยง และ/หรือผูตรวจสอบภายใน และ/หรือผูสอบบัญชี จะตองรายงานหรือนำเสนอขอมูลและเอกสารที่

เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหบรรลุตาม

หนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

1. พิจารณาและทบทวนคณุสมบัติของบุคคลที่จะดำรงตำแหนงคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย ใหสอดคลองกับธุรกิจ

และกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการจะตองมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ ประสบการณ 

และความสามารถเฉพาะดาน ที่จะเปนประโยชนกับบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถือ

หุนพิจารณา 

2. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแทนกรรมการบริษัทและบริษัทยอย ที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ ที่

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอยวางลง เชน หลักเกณฑการพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอใหดำรงตำแหนงตอ 

หลักเกณฑในการรับสมัคร หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑการพิจารณาบุคคลจาก

ทำเนยีบกรรมการอาชีพ หรือหลักเกณฑการใหกรรมการแตละคนเสนอช่ือบุคคลท่ีเหมาะสม 
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3. ทบทวนความเปนอิสระของกรรมการบริษัทและบรษิทัยอย รวมทั้ง การมีผลประโยชนขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการปฏิบตัิ

หนาท่ีของกรรมการ 

4. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเปนกรรมการอิสระ ใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเปนอิสระ

อยางนอยตองเปนไปตามหลักเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

5. ทบทวนแผนพัฒนาประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อเตรียมความพรอมเปนแผนตอเนื่องใหมีผูสืบทอดงานในกรณีท่ี

ประธานเจาหนาท่ีบริหารเกษียณอายุหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

6. พิจารณาแผนพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรูกรรมการปจจุบันและกรรมการเขาใหมใหเขาใจธุรกิจที่กรรมการ

บริษัทดำรงตำแหนงอยู บทบาทหนาที่ของกรรมการ และพัฒนาการตาง ๆ ที่สำคัญ เชน กฎเกณฑหรือกฎหมายที่

เกี่ยวของกับธุรกิจของบริษัท อนึ่ง กรณีกรรมการเขาใหม คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนควรดูแลให

บริษัทจัดใหมีการปฐมนเิทศ และขอมูลที่เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการดวย 

7. ดูแลใหมีการบริหารและพัฒนาบุคลากรของบริษัทฯ ใหมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง 

8. เสนอแนวทางและวิธีการจายคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย และคณะกรรมการชุดยอย ที่

คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง  

9. เสนอนโยบายการพิจารณาคาตอบแทนใหแกประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทและบริษัทยอย ซึ่งรวมทั้งเงินเดือน 

โบนัสประจำป โดยใชผลการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานเปนเกณฑ 

10. พิจารณาคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอย คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร

ของบริษัทและบริษัทยอยอยางสม่ำเสมอ โดยเปรียบเทียบกับบริษัทอื่น ๆ ที่ประกอบธุรกิจแบบเดียวกันเพื่อสราง

แรงจูงใจในการบริหารงาน 

11. ประเมินผลการปฏบิัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อกำหนดคาตอบแทนกอนนำเสนอ

ขออนุมติัจากคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป 

12. รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบตัิงานตอคณะกรรมการบริษทัทุกคร้ัง หลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน 

13. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการและกำหนดคาตอบแทน และรายงานผลการประเมนิใหคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

14. ปฏิบัตหินาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร  

1. บริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

2. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพ่ือใหการดำเนินการทางธุรกิจ รวมทั้ง

การบรหิารความเส่ียงของบริษัทฯ เปนไปตามวัตถปุระสงคและขอบงัคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน 

3. ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ 
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4. ตัดสินในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจตามวัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุม

การบรหิารงานในสายงานตาง ๆ 

5. เปนผูมีอำนาจในการบังคับบญัชา ติดตอ ส่ังการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำส่ัง หนังสือแจงใด ๆ 

ตามที่กำหนดไวในตารางอำนาจอนุมัติ 

6. มีอำนาจจาง แตงตั้ง โยกยายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที ่ และคาตอบแทนท่ี

เหมาะสม และใหมีอำนาจปลดออก ใหออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดับตาง ๆ ตามที่กำหนดไวในตาราง

อำนาจอนุมตั ิ

7. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหมีผลประกอบการที่ดีตามเปาหมาย รวมถึงหา

โอกาสปรับปรุงและพัฒนาใหมีผลประกอบการที่ดีข้ึน 

8. มีอำนาจในการกำหนดเง่ือนไขทางการคาเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ  

9. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือรวมลงทุนเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

และ/หรือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

10. ดำเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสยีหรืออาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนกับบริษัทฯ หรือบริษัทยอย โดยใหถือปฏิบตัิกับผูบรหิารสูงสุดของบริษัทยอยในกลุม

บรษิัททุกบริษทั 

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษทั 

 คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติเร ื่องตาง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนาที ่ที ่กำหนดโดยกฎหมาย 

ขอบังคับบริษัทฯ อำนาจอนุมัติของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงการกำหนดและ

ทบทวนวิสัยทัศน พันธกิจ กลยุทธในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี ่ยง แผน

งบประมาณ และแผนการดำเนินงานธุรกิจประจำป การกำหนดเปาหมายที่ตองการของผลการดำเนินงาน การติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานใหเปนไปตามแผนที่กำหนดไว รายการระหวางกันที่สำคัญ การเขาควบรวมกจิการ และการเขารวมทุน 

ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบตอผลกระทบจากการดำเนินงานทางธุรกิจทุกดาน (CSR In Process) จึง

จัดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งมีการรายงานเกี่ยวกับกิจกรรมดานความรับผิดชอบตอ

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

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

 บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเปนธรรมตามกรอบกติกาการแขงขัน ภายใตกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงจัดใหมีระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความ

เช่ือมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมสีวนไดเสียและผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อนำไปสูการเจริญเติบโตอยางย่ังยืนของธุรกิจ 
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เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร  

บรษิัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (ซาย) ไดเปนตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท เขารับมอบรางวัล Special recognition ใน

งาน Board of the Year Awards จาก นายเกริกไกร จีระแพทย Chairman of Judging Panel, Board of the Year Awards 

2018 (ขวา) 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 แมปจจุบันเปนยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล แตสุดทายแลวปจจัยหนึ่งที ่จะสงผลตอความสำเร็จของธุรกิจไดนั ้นก็คือ 

ทรัพยากรบุคคลท่ีสามารถสรางมูลคาเพ่ิมและเพ่ิมผลผลติได ดังนั้น บริษทัฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานใหพนักงานมี

คุณภาพชีวิตที่ดี และสงเสรมิใหพนักงานไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูนทกัษะการทำงาน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMAN ควารางวัล Special recognition ในงาน Board of the Year Awards 

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

ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะผูบริหาร รวมกิจกรรม Management Seminar 2018 ที่จัดขึ้นเพื่อสรางการเรียนรู

และความเขาใจในบทบาทการเปนผูบริหารมืออาชีพและสามารถสงตอความเปนมืออาชีพสูทีมงานไดอยางมีประสิทธิภาพผาน

กิจกรรม The Leader Workshop  นอกจากนี้ยังมีการอบรมหลักสูตร Service Excellence ที่ชวยยกระดับ Mindset สราง

ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของงานบริการ เพ่ือสรางความประทับใจ  สรางพลงัแหงการบอกตอ สรางความผูกพันตอสินคาและ

บริการไดอยางยั่งยืน โดยมุงใหความสำคัญตอการใหบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคาเปนสำคัญ ทั้งนี้ บรรยากาศเต็มอิ่มไป

ดวยสาระความรู รอยยิ้ม และความสนุกสนานของผูเขารวม                 

และในวันท่ี 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 พรีเมียมระดับนานาชาติที่ใหญที ่สุดในประเทศไทย โดยไดร ับการสนับสนุนการจัดงานจากภาครัฐและเอกชนใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว อาหาร โรงแรม ทั้งไทยและตางประเทศกวา 25 องคกร อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคม

โรงแรมไทย สมาคมรานอาหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ ทำใหการจัดงานมีความย่ิงใหญกวาทุกครั้งท่ีผานมา ซึ่งนอกจากจะ

มีการจัดแสดงสนิคาชั้นนำพรีเมียมระดับโลกแลว ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยีลาสุดจากผูผลิตและบริษัทชั้นนำของโลก 

พรอมกิจกรรมการประชุม สัมมนา การแขงขันท่ีนาสนใจมากมาย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจดวยความเคารพตอสิทธิมนุษยชน โดยมีการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

ตลอดจนปฏิบัตติอกันอยางเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาการศึกษาและบุคลากร 

บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจใหเติบโตไปพรอม ๆ  กับการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโปรแกรม

เพื่อใชในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว ซ่ึงถือเปนอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

บริษัทฯ ไดร วมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและใหความรูในเร่ืองการใชโปรแกรมสำเร็จรูปของ Comanche แก

Food and Hotel Thailand 2018 
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นักศึกษา ทั้งในดานการจัดอบรมและการเรียนรูจากประสบการณจริง เพื่อสรางโอกาสในความเจริญกาวหนาแกนักศึกษาที่สนใจ

ในสายงานดานการทองเที่ยวและโรงแรม 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาท่ีผานมาการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไมไดสรางผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม แตบริษทัฯ ก็

ยังมุงมั่นสรางสรรคกิจกรรมที่ครอบคลุมถึงกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและอ่ืน ๆ (CSR After Process) อยางสม่ำเสมอ ดังนี้ 

การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา จึงมีแนวปฏิบัติที่สงเสริมให

พนักงาน บุคลากรทุกคนใชทรัพยากรอยางประหยัดเทาที่มีความจำเปน เพื่อใหเกิดประโยชนอยางคุมคามากที่สุด ตลอดจน

สงเสริมใหลดปริมาณการใชทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดลอม เชน การนำทรัพยากรที่สามารถนำมาใชไดกลับมาใชใหม ปด

ไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใชงาน ติดสติกเกอรบอกตำแหนงไวที่สวิตชเปดปดหลอดไฟเพื่อเปดใชงานไดอยางถูกตอง ใช

อุปกรณและหลอดไฟชนดิประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อไม

ตองการใชงาน เปนตน 

การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดำเนินธุรกิจดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

กำหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชันทุกรูปแบบดวยตระหนักดีถึงภัยรายแรงของการคอรรัปชันที่ทำลายการแขงขันอยางเสรี

และเปนธรรม ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ท้ังนี้ บริษทัฯ ไดมีการกำหนดนโยบายและแนวทาง

ปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแลว มี

รายละเอียด ดังน้ี 

บททั่วไป 

 บริษัทฯ ไดสื่อสารไปยังบุคลากร ทั้งระดับผูบริหารและพนักงาน โดยกำหนดใหพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตามนโยบาย

ตอตานการคอรรัปชันและจรรยาบรรณธุรกิจ โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องคอรรัปชัน ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

นักศกึษามหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 
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 ผูบริหาร และเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไมพงึละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับ

บริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบขอเทจ็จริงตาง ๆ หาก

มีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคบับัญชา หรือบุคคลที่กำหนดใหทำหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ

ตามจรรยาบรรณของบริษัท ผานชองทางตาง ๆ ที่กำหนดไว 

 บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่ที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องการคอรรัปชันที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ  โดยใช

มาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการคอรรัปชัน ตามที่กำหนดไวในนโยบายการแจงการ

กระทำผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัทฯ  

 ผูที่กระทำการคอรรปัชัน เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตามระเบียบที่

บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร ใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคลที่ตองปฏิบัติหนาที่ที่เกี่ยวของกับ

บริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบรษิัทฯ ในเร่ืองที่ตองปฏิบตัิใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปชนั 

แนวปฏบิัติ 

(1) การชวยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอยางเปนกลาง ไมฝกใฝทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัดพรรคการเมือง

พรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะไมสนับสนุนทางการเงินหรือสิ่งของใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง หรือผูสมัครรับเลือกทาง

การเมืองใด ๆ ไปเพื่อเปนการชวยเหลือทางการเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเอื้อประโยชนทางธุรกิจใหกับบริษัทฯ 

(2) การบรจิาคเพื่อการกุศล 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลกัเกณฑเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการ

ควบคุมไวดังตอไปนี้ 

 การบริจาคนั้นตองพิสูจนไดวามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดงักลาวจริง และมีการดำเนินการเพ่ือสนับสนุน

ใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสำเร็จ และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริงหรือเพื่อเปนไปตาม

วัตถุประสงคของการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

 การบริจาคนั้นตองพิสูจนไดวาเปนไปเพื่อการกุศลดังกลาวไมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับ

บุคคลใด หรอืหนวยงานใด ยกเวน การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนยีมปฏิบัติทั่วไป เชน การตดิตราสัญลักษณ 

(Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสือ่เพื่อการประชาสมัพันธ เปนตน 

(3) เงินสนับสนุน 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการควบคุมไว

ดังตอไปนี ้
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 เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาผูขอเงินสนับสนุนไดทำกิจกรรมตามโครงการดังกลาวจริง และเปนการดำเนินการ

เพื่อสนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสำเร็จ และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริง หรือ

เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

 เงินสนับสนนุนั้นตองพิสูจนไดวาการใหเงนิสนับสนุนหรือประโยชนอื่นใดที่สามารถคำนวณเปนตวัเงินได ไมมสีวน

เกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวน การประกาศเกียรติคณุตามธรรม

เนียมธุรกิจทั่วไป 

 ในการเปนผูใหเงินสนับสนุน จะตองจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผูรับเงินสนับสนุนและวัตถุประสงคของการ

สนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอใหผูมีอำนาจบรษิัทอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามระดับอำนาจ

อนุมัติของบริษัทฯ 

(4) ของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่น 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการสรางความสัมพันธที่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนสิ่งที่สำคัญที่จะนำมาซึ่งความสำเร็จอยาง

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

คาใชจายอ่ืน (Others) แก/จากบุคคลใด ๆ ได หากเขาเง่ือนไขทุกขอ ดังตอไปนี ้

 ไมเปนการกระทำโดยต้ังใจ เพ่ือครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบคุคลใด ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งความไดเปรียบใด ๆ ผาน

การกระทำไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝงเพื ่อใหไดมาซึ่งการชวยเหลือหรือ

ผลประโยชน 

 เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

 เปนการใหในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของพนักงาน 

 ไมเปนของขวัญที่อยูในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล) เหมาะสมกับ

สถานการณ เชน การใหของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต ตรุษจีน หรือปใหม ซึ่งถือเปนธรรมเนียม

ปกติ 

 ประเภทและมลูคามีความเหมาะสม และมอบใหถูกตองตามกาลเทศะ เชน ในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางจัดใหมีการ

ประกวดราคา พนักงานจะตองไมรับของขวัญ หรือคาบริการตอนรับจากบริษัทที่เขารวมการประกวดราคานั้น ๆ 

 พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลคาไดไมเกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไมสามารถปฏเิสธและจะตองรับของขวญั

ซึ่งมีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท ตองแจงใหผูบังคับบัญชาทราบ โดยรายงานการรับของขวัญ และนำสงของขวัญ

ดังกลาวแกเลขานุการประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อนำไปเปนของรางวัลใหแกพนักงาน หรือบริจาคเพื่อการกศุล

ตามความเหมาะสม 

 เปนการใหอยางเปดเผย ไมปกปด 
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ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ ตระหนักเสมอวาการควบคุมภายในเปนกระบวนการที่สำคัญที่จะทำใหระบบการทำงานของบริษัทฯ มี

ความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถลดหรือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงไดมีการพัฒนาระบบ

การควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียมีความเชื่อมั่นตอการ

ควบคุมภายในบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบซึ่งเปน

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ทำหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองและเชื่อถือได รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่

อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอการดำเนินธุรกิจของบริษทัฯ 

รวมทั้งใหมีความเพียงพอของระบบการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล ตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกจิของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหสำนักตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเปนอิสระจากฝาย

บริหาร ทำหนาที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏบิัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัทฯ และบริษัทยอย เพื่อใหมั่นใจไดวา

หนวยงานเหลาน้ันมีการปฏิบัติตามระบบการควบคุมภายในที่ไดกำหนด โดยมกีารประเมินความเพียงพอและความเหมาะสมของ

ระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลักการควบคุมภายในท่ีดีของบริษัทฯ ประกอบดวย 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคมุภายในท่ีด ีโดยกำหนดนโบายการกำกับดแูลกิจการและ

จริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร มีการสื่อสารใหพนักงานทุกระดับไดรบัทราบและถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน และมีการจัดโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผนธุรกิจ และมีการปรับปรุงใหมีความ

เหมาะสมกับการดำเนินงานอยูเสมอ โดยมีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานใหสอดคลองกับกลยุทธการดำเนินงาน และการ

กำกับดูแลกิจการ เพื่อใหฝายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผลการดำเนินงานไดอยางชัดเจน โดยมหีนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบ

ทำหนาที่ตรวจสอบ และสอบทานการปฏิบัติงานสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้บริษัทฯ ให

ความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอยางตอเนื่อง จัดใหมีการพัฒนาฝกอบรมความรู ทักษะ และความสามารถให

เหมาะสมกับงานที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งไดมีการกำหนดแผน และกระบวนการสรรหาผูสืบทอดตำแหนงที่สำคัญ (Succession 

Plan) เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ใหความสำคัญ และจัดใหมีการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองคกร โดยคณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายให

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหนาที่รับผิดชอบในการกำหนดกรอบนโยบาย รวมถึง

กำกับดูแลใหมีระบบ และการบริหารจัดการความเส่ียงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้งองคกร และมีการส่ือสารใหพนักงานทุกคน

รับทราบ โดยใหทุกหนวยงานประเมินปจจัยความเส่ียงดานตาง ๆ โดยคำนึงถึงโอกาสเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ทั้งปจจยั
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ภายใน และภายนอก รวมถึงความเส่ียงที่อาจเกิดการทุจริตและคอรรัปชัน พรอมทั้งกำหนดมาตรการบริหารความเสี่ยงให

เหลืออยู ในระดับที ่ยอมรับได (Risk Appetite) อยางชัดเจน นอกจากนี ้บริษัทฯ ยังใหความสำคัญกับการเตรียมพรอมตอ

สถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมกีารจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: 

BCP) และแผนสำรองฉุกเฉินสำหรับระบบขอมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเตรียมความพรอมกับความ

เส่ียง และภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น และทำใหมั่นใจวาการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ จะมีความตอเน่ือง ไมหยุดชะงัก และใน

ทุกปมีการรายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

ทราบ นอกจากนี้ผูตรวจสอบภายในไดติดตามตรวจสอบวามีการปฏิบตัิตามมาตรการการลดความเส่ียง เพ่ือใหมั่นใจวาความเสี่ยง

ของบริษัทฯ อยูในระดับที่ยอมรับ และจดัการได 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานเปนเครื่องมือในการ

วางแผน และควบคุม มีคูมือจริยธรรมธุรกิจและขอพึงปฏิบัติในการทำงานรวมท้ังนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีใหพนักงานได

ปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับทราบขอพึงปฏิบัติฯ ตั้งแตปฐมนิเทศพนักงานใหม บริษัทฯ ไดมีการเเบงแยกหนาที่ และกำหนด

ความรับผิดชอบของงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจน และสามารถสอบยันความถูกตองระหวางกันไดเพื่อลดความเส่ียงในการทจุรติ 

หรอืการกระทำที่ไมเหมาะสม โดยมกีารกำหนดอำนาจดำเนินการ และระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทตาง ๆ ของผูบริหารไว

เปนลายลักษณอักษรใน “ตารางอำนาจอนุมัต”ิ รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถงึ

ขอมูลในแตละระดับ การกำหนดรหัสผาน และการจัดเก็บขอมูลที่สามารถตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได รวมถึงไดประกาศ

นโยบายดานความปลอดภัยขอมูล และระบบสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธใหพนักงานทุกระดับตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย

ดานสารสนเทศ และใหถือปฏิบัติอยางเครงครัด บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือ

รายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนไปดวยความโปรงใส และคำนึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และให

สำนักตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอ และเหมาะสมของระบบการควบคุมอยางสม่ำเสมอ โดยกำหนดใหแผนการ

ตรวจสอบครอบคลุมถึงกระบวนการการปฏิบัติงานท่ีมีความสำคญั 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

บริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบสารสนเทศ และการสื่อสารโดยมีชองทางการสื่อสารทั้งภายใน และภายนอก เพื่อให

การตัดสินใจของผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย กรรมการ และฝายบริหารของบริษัทฯ อยูบนพื้นฐานขอมูลที่มีถูกตอง เพียงพอ 

เชื่อถือได และทันตอสถานการณ โดยขอมูลที่สำคัญ และขอมูลทั่วไปจะเปดเผยในรายงานประจำป แบบแสดงรายการขอมูล

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

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงมีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงนโยบาย ระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ และขอมูล

ขาวสารที่สำคัญ ๆ อยางชัดเจนผานชองทางตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมีชองทางการรับเรื่องรองเรียนโดยสามารถแจงขอมูล

เก่ียวกบัการกระทำผิด และการทุจริตไดอยางปลอดภัย และกำหนดแนวทางการบริหารจดัการเร่ืองรองเรียนอยางชัดเจนภายใน

เวลาที่เหมาะสม โดยแจงไวผานหนาเว็บไซตของบริษัทฯ หรือแจงมายังคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผานชองทางอื่น ๆ ตามที่
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บริษัทฯ ไดแจงไวในรายงานประจำป เรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจัดสง

หนังสือเชิญประชุม วาระการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมกอนลวงหนาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพื่อให

กรรมการบริษัทมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาขอมูลกอนเขาประชุม และในการประชุมแตละครั้งไดมีการจัดทำรายงานการ

ประชุมบันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ตลอดจนบริษัทฯ มีการจัดเก็บ

ขอมูล และสารสนเทศที่สามารถนำไปใชประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ และจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู โดยเฉพาะเอกสารทาง

บัญชีที่มีความสำคัญตอการจดัทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจนในเร่ืองการควบคุมระบบสารสนเทศ

ในดานการเขาถึงขอมูล และการนำขอมูลไปใชในทางที่ไมควร โดยไดดำเนินตามพระราชบัญญัติวาดวยการกระทำความผิด

เก่ียวกบัคอมพิวเตอร 

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ตั้งไว วาเปนไปตามแผนงาน

หรือไม พรอมทั้งวิเคราะหหาสาเหตุในกรณีที่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน โดยใหสำนักตรวจสอบซึ่งเปนหนวยงาน

อิสระ ทำการสอบทาน และตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดยเนนการตรวจสอบใหครอบคลุม

กระบวนการปฏบิัติงานที่มีความเส่ียงที่สำคัญ ประเด็นตาง ๆ ที่ตรวจพบ พรอมทั้งติดตามผลการดำเนินการแกไขจากหนวยงานที่

ไดรับการตรวจสอบอยางตอเนื่อง และมีนโยบายการรายงานตอคณะกรรมการบริษัททันทีที่เกิดเหตุการณทุจริตรายแรง การฝา

ฝนกฎหมาย หรือการกระทำผิดปกติ โดยคณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทให

ไดรับทราบทุกไตรมาส นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมรวมกับผู สอบบัญชี เพื ่อประเมินความเพียงพอ และ

ประสิทธผิลของระบบการควบคุมภายใน 

ในรอบป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวาไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปน

สาระสำคัญ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ และทุกหนวยงานมีการปฏิบัติตาม

ขั้นตอนและระเบยีบท่ีกำหนดไว ไมพบขอบกพรองที่เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในท่ีเปนสาระสำคัญ 

รายละเอยีดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ  นายณัฐพร เพ็ชรผ้ึง 

ตำแหนงปจจุบัน ผูตรวจสอบภายใน 

การศึกษา 

- ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ประวัติการอบรม 

- หลักสตูร “Fraud Audit” ป 2562 สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (IIAT) 

- หลักสตูร “ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศไทย” (CPIAT รุนที่ 59) ป 2562 
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ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

2557 – 2561  ผูชวยผูตรวจสอบภายในอาวุโส บริษัท ควอนตั้ม พอยท คอนซัลติ้ง จำกัด 

หนาที่ความรับผิดชอบของหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

1. จัดโครงสรางแบงงานความรับผิดชอบและบริหารงานทั่วไปภายในสำนักตรวจสอบ 

2. จัดทำคูมือและมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูตรวจสอบภายใน และสอบทานผูตรวจสอบภายในวาไดปฏิบัติตาม

มาตรฐานที่ไดวางไว 

3. จัดทำแผนการตรวจสอบประจำป ที่ไดผานการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

4. จัดทำงบประมาณประจำปและตัวช้ีวัดความสำเร็จของงานตรวจสอบ 

5. สอบทานแนวการตรวจสอบ (Audit Program) ของแตละงานตรวจสอบทั้งดานปฏิบัติงาน ดานสารสนเทศ เพื่อใหมี

การใชทรพัยากรอยางคุมคา และผลลัพธการตรวจสอบมีประสิทธิภาพและประสิทธผิล 

6. ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บขอมูลและความมตีัวตนของทรัพยสินของบริษัทฯ 

7. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเกบ็ขอมูลดานบัญชีการเงิน 

8. กำกับดูแลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย และขอบังคับของบริษัทฯ และ

กฎหมายที่เก่ียวของ 

9. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ 

10. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

11. คัดเลือก และพัฒนาผู ตรวจสอบภายในทุกระดับใหมีความรู ความสามารถ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบ 

12. ใหคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงกับหนวยงานตาง ๆ 

13. ปฏิบัตงิานพิเศษตามที่ไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ประสานงานกับผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา 

รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถือหุน  

 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ตามมติคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ในการประชุมคร้ังที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 8 พฤศจกิายน 2562 ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ 3 คน ซ่ึงเปน

ผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ กฎหมาย การบริหาร บัญชี และการเงิน  

 ณ ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

1. นางดลฤดี  พรพิพัฒน     ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ  กรรมการตรวจสอบ 

3. นายเฉลมิพล ตูจนิดา      กรรมการตรวจสอบ 
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คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏิบัติหนาท่ีตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท

ฯ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ซ่ึงสอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาด

หลักทรัพยฯ”) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) โดยมีนโยบายเนนการปฏิบัติตามหลักการ

กำกับดูแลกิจการที่ดี และเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการใหความสำคัญกับความ

พอเพียง ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัทยอย 

ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มกีารประชุมทั้งส้ิน 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่และความเห็น

ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดดังนี้  

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และไมใชรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2562 รวมถึงรายการระหวางกัน 

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเชิญฝายจดัการท่ีเกี่ยวของและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระการพิจารณา

งบการเงิน เพ่ือชี้แจงและตอบขอซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเร่ืองความถูกตอง ความครบถวน การปรับปรุงรายการ

บัญชีที่สำคัญซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน ความเพียงพอของขอมูลที่เปดเผยไวในงบการเงิน  และขอสังเกตของผูสอบบัญชี ซึ่ง

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินไดแสดงรายการโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป

และมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมเปนการเฉพาะกับผูสอบบัญชี 

เพื่อหารือกับผูสอบบัญชีในเรื่องตาง ๆ ที่เกี ่ยวของกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ไดแก ขอบเขต แนวทาง และ

แผนการสอบบัญชีประจำปของผูสอบบัญชี ความเสี่ยง การควบคุมภายใน การรองเรียนและการทุจริต และเรื่องอื่น ๆ ที่ผูสอบ

บัญชีมิไดหยิบยกหรืออธิบายไวในที่อื ่น ซึ่งเห็นวาผูสอบบัญชีไดรับความรวมมือที่ดีจากฝายจัดการ มีความเปนอิสระในการ

ปฏิบัติงาน รวมทั้งมีความรู ประสบการณ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินที่เพียงพอและเหมาะสม

ตอการปฏิบัติหนาท่ีของผูสอบบัญชี 

2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และฝายจัดการไดใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง มี

การประเมินปจจยัความเส่ียงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเส่ียง เพ่ือปองกัน

หรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเสี่ยงที่สำคัญ เพื่อ

ติดตามการเปลี ่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ และกำหนดมาตรการเพิ ่มเติมสำหรับตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงอยางมี

ประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงต้ังคณะกรรมการบริหารความเส่ียง เพ่ือกำกับดูแลการบริหารความเสี่ยง

ของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง จากการรายงานผลการ

ดำเนินงานของบริษัท ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี ซึ่งทำใหเชื่อไดวา บริษัทฯ มีการบริหารความ

เส่ียงที่สนบัสนุนใหความเส่ียงอยูในระดับที่ยอมรับได 
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3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน

ที่ฝายจัดการจัดทำขึ้นตามแนวทางของ ก.ล.ต. และผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี ซึ่งไมพบประเด็น

หรือขอบกพรองที่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝายจัดการไดแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ใหความสำคัญตอการควบคุม

ภายใน สามารถสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯ มีการควบคุมภายในที่เพยีงพอและมีประสิทธิผล 

4. การกำกับดูงานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ แตงตั้งใหนายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง เปนหัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาใหความเห็นชอบตอแผนการตรวจสอบที่จัดทำตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่

สำคัญของบริษัทฯ แผนกลยุทธที่มุงเนนการพฒันาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธของบริษัทฯ และการ

สรางความสัมพันธที่ดีกบัผูมีสวนไดเสีย และดัชนีวัดผลท่ีครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของผูตรวจสอบภายใน จากการติดตาม

และประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว พบวา ผูตรวจสอบภายในไดปฏิบตัิงานสำเรจ็ตามแผนงานและดชันีวดัผล

ที่กำหนดไว มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของมาประยุกตใช ยึด

มั่นในจรรยาบรรณของผูตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระตามโครงสรางที่กำหนดไว รวมทั้งมีการประสานงานที่ดีกับฝาย

จัดการและผูสอบบัญชี และใหการสนับสนุนการปฏบิัตงิานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนอยางดี ซ่ึงแสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มี

การตรวจสอบภายในที่มีความเปนอิสระมีแนวปฏบิัตทิี่เปนสากล และมปีระสิทธิผล 

5. การปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลกัทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปไดวา บริษัทฯ ไดจัดวางระบบควบคุมเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหมอยูเสมอ การกำหนดผูรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายและการติดตามให

มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผูตรวจสอบภายในไมพบการไมปฏิบัติตามกฎหมายที่สงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไมไดรับการรายงานจากผูสอบบัญชี การรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปดเผยขอมูล

โดยฝายจัดการที่บงชี้วาบริษัทฯ ไมปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายอันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอบรษิัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ซ่ึงทำ

ใหเชื่อไดวาบริษทัฯ มีกระบวนการควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางมีประสิทธิผล และไมมีการปฏิบัติที่ไมสอดคลองกับ

กฎหมายที่จะสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 

6. การพิจารณารายการที่เกี่ยวของกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย  

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่เกี่ยวของกันหรือรายการที่อาจมีความ

ขัดแยงทางผลประโยชน โดยผลการสอบทานสรุปไดวา ไมพบการทำรายการที่เบี่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผานกระบวนการ

อนุมัติตามประกาศของ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวของกัน 
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7. การพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชแีละการกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผู สอบบัญชี รวมทั ้งกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ประจำป 2563 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาของผูสอบบัญชีตามเกณฑการประเมินบริษัท ดานคุณสมบัติของ

ผูสอบบัญชี ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงานใหเปนไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพยฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาเเละเล็งเห็นวา บริษัทฯ ตองหมุนเวียนผูสอบบัญชี เพื่อประโยชน

สูงสดุแกบริษัทฯ ดังน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเสนอแตงต้ัง นางสาวสุลลิต อาดสวาง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระ

เดช พงษเสถียรศักดิ์ 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 ธรรมนิต ิจำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำป 2562 

8. การทบทวนขอกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติของฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดปฏิบัตหินาที่ดวยความรอบคอบ มีความอิสระและโปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ

เชื่อวางบการเงินของบริษัทฯ นั้นไดเปดเผยถูกตองตามที่ควรและสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินไดดำเนินการภายใตการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคมุภายในที่มีประสิทธิผลและเพียงพอ และ

เปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของทางการที่เกี่ยวของ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกำหนด ดูแลแนวปฏิบัติ

ของฝายตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน เพื่อใชเปนแนว

ทางการปฏิบัติงานและใหตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการท่ีดี โดยผูตรวจสอบภายในสามารถปฏบิัติหนาที่

ไดอยางอิสระพรอมใหคำแนะนำปรึกษา และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจในการปรับปรุงการดำเนนิงานของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเหน็วาในป 2562 รายงานทางการเงินของ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่น

แนล จำกัด (มหาชน) มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองตามควร เพียงพอ มีการบริหารความเส่ียง และการควบคมุภายใน รวมถึง

ไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบยีบขอบังคับที่เก่ียวของกับการดำเนนิธุรกิจปจจุบัน ซึ่งทำใหเช่ือมั่นวา บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่น

แนล จำกัด (มหาชน) มีการกำกบัดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การปฏิบัติหนาที ่ของ

คณะกรรมการตรวจสอบระหวางป 2562 ไดรับความรวมมือดวยดจีากคณะกรรมการบริษทัฯ ผูบริหาร ผูสอบบัญชีและทุกฝายที่

เก่ียวของ จึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้  

                                                                                                                      

                                   

   (นางดลฤดี  พรพิพัฒน) 

           ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 

 นายสมบูรณ ศุขวีิริยะ - กรรมการบริษัท และกรรมการผูมอีำนาจลงนามของบริษัทฯ และบริษทัยอย  

- ประธานเจาหนาท่ีบริหารบริษัทฯ  

- ผูถอืหุนรวมกับคูสมรสจำนวนรอยละ 33.25 ของทุนจดทะเบียนเรียกชำระแลว 

 

 ในป 2562 และ 2561 ไมมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษทัยอย กับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงดังกลาว 

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาขอมูลรายการระหวาง

กัน ของบริษัทและบริษัทยอย ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบกับการสอบถามขอมูลตาง ๆ จากฝาย

บริหารของบริษัทและบรษิัทยอย กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสำหรับรอบปบัญชสีิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รวมท้ังการสอบทานขอมูลตามที่ระบุในหมายเหตปุระกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีของบรษัิทฯ แลวเห็นวารายการระหวางกัน

ดังกลาวยังเปนไปตามเง่ือนไขทั่วไปและเปนการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทยอย โดยไมมีการถายเทผลประโยชน

ระหวาง บริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและเปนไปในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญา

ทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธพิลในการที่คูสัญญาอีกฝายมีสถานะเปนบุคคลทีอ่าจมี

ความขัดแยง (Arm’s Length Basis) 

มาตรการและขั้นตอนการทำรายการระหวางกัน 

การเขาทำรายการระหวางกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทและบริษัทยอย ใหเปนไปตามหลักเกณฑของพระ 

ราชบัญญัติหลักทรัพยฯ และประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่ 

เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยฯ เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด 

ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน รวมทั้งกฎเกณฑตาง ๆ ของสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยฯ ที่เกี ่ยวของ 

ตลอดจน การปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบ

จาก ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1) ดวย 

กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวของ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มสีวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต ซ่ึงเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกบั

ที่วญิูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะ

เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ และมีเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 

สามารถตรวจสอบได และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ฝายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการไดตามปกติภายใต
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หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานใหกับทางคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบทุกไตรมาส 

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน สำหรับในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่ไมเปนรายการ

ทางการคาปกติ บริษัทฯ จะจัดใหมีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่วกับความจำเปนและความเหมาะสมของรายการ

นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพจิารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน บริษทัฯ จะพิจารณาให

ผูประเมินราคาอสิระ ผูเชี่ยวชาญอิสระเฉพาะดาน หรือผูตรวจสอบบัญชี เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว

ตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตัดสินใจและใหความเห็นตอคณะกรรมการ

บรษิัท หรือผูถือหุนตามแตกรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทำรายการ ท้ังน้ี บริษทัฯ จะเปดเผยรายการระหวางกัน

ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไว

ในแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) และรายงานประจำปของบริษัทฯ (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑและกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทำรายการระหวางกันดังกลาว ตองปฏิบัติใหเปนไปตาม

กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบงัคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทำรายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหวาง

กัน 
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ขอมูลทางการเงินท่ีสำคัญ 
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14 

184 

850 

Education Chain Non-Chain

ลูกคาท้ังหมด

(1048 แหง)

ลูกคาแบงตามประเภท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

สถานศึกษา                 เครือโรงแรม โรงแรมทั่วไป
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Thailand Overseasในประเทศ ตางประเทศ
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ภาพรวมรายไดป 2562 
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การวิเคราะหและคำอธิบายของฝายจัดการ 

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย 

 โคแมนช่ีประกอบธุรกิจหลักเปนผูพัฒนาเพื่อจำหนายซอฟตแวรหรือโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารจัดการโรงแรม

และเซอรวิสอะพารตเมนต และใหบรกิารติดตั้งโปรแกรมดังกลาวในสถานที่ประกอบการของลูกคา จัดหลักสูตรฝกอบรมผูใช

โปรแกรม และใหบริการหลังการขายโดยการใหคำปรึกษา การบรกิารซอมบำรุงตาง ๆ และการบริการอ่ืน ๆ ที่เก่ียวของ 

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

ใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับบริหารจัดการรานอาหาร สปา และบริการ เปนตน ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาของซินเน

เจอร โดยจดทะเบียนลิขสิทธ์ิโปรแกรม pRoMiSe กับกรมทรัพยสินทางปญญา 

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

โปรแกรม โดยเนนซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอลฟแบบครบวงจร โดยจดลิขสทิธ์ิทรัพยสินทางปญญา 

และไดการรับรองมาตรฐาน ISO29110 ในสวนการพัฒนาโปรแกรม ในระหวางป 2562 บริษัทไดรับโอนหุนจากผูถือรายหนึ่ง

คิดเปนสัดสวนรอยละ 12.49 รวมคิดเปนสัดสวนการถือหุนทั้งส้ินรอยละ 99.99 

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

หุนรอยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแลว โดยเอไอ ซอฟทประกอบธุรกิจพัฒนา จำหนาย ติดตั้ง และใหบริการโปรแกรม

สำหรับระบบการสำรองที่นั่งสายการบินออนไลน โดยเปนพันธมิตรกับ AMADEUS Southeast Asia และ AMADEUS Asia 

ซึ่งมีลูกคาที่เปนตวัแทนธุรกิจทองเที่ยวและสายการบินมากกวา 200 ราย ทั้งในประเทศและภูมิภาคเอเชียแปซิฟก งบการเงิน

รวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดรวมผลการดำเนินงานของเอไอ ซอฟท ตั้งแตวันท่ี  

21 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดเขาลงทุนในบริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (“รูมซ”) คิดเปนสัดสวน 

การถือหุนรอยละ 51 ของทุนที่ออกและชำระแลว โดยรูมซประกอบธุรกิจใหบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 

และพัฒนารายไดใหกับโรงแรม วิเคราะหการบริหารจัดการและพัฒนารายไดใหกับโรงแรมโดยผูเชี่ยวชาญ ทำใหสามารถวาง

แผนการขายหองพักไดอยางเหมาะสม ตรงตอความตองการของลูกคา ในเวลาที่ถูกตอง ดวยราคาท่ีดี ผานชองทางที่เหมาะสม  

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ไดรวมผลการดำเนินงานของรมูซ ตั้งแตวันที่  

14 พฤษภาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 

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

การถือหุนรอยละ 99.99 ของทุนที่ออกและชำระแลว โดยโคแมน ทราเวลประกอบธรุกิจเปนผูใหบริการสำรองที่พัก ตั๋วเครื่องบนิ  

รถเชา และอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวทุกประเภท งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย สำหรับปสิ้นสุดวันที่  

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

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัยอย สำหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 และ 2561 ไดรวมผลการดำเนินงาน

ของบริษัทยอย ดังตอไปนี ้
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ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 
จดัตั้งขึ้นใน

ประเทศ 

ถือหุนในอัตรารอยละ  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม หมายเหตุ 

2562 2561 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี 

จำกัด 

ใหบริการเกี่ยวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ไทย 51.00 51.00 เขาลงทุนเมื่อวันที่ 

20 มถิุนายน 2560  

บริษัท วนิสตารเทค จำกัด ใหบริการเกี่ยวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ไทย 99.99 87.50 เขาลงทุนเมื่อวันที่  

1 มถิุนายน 2561 

บริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด ใหบริการเกี่ยวกับโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

ไทย 51.00 - เขาลงทุนเมื่อวันที่  

21 มกราคม 2562 

บริษัท รูมซ  

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ใหคำปรึกษาเก่ียวกับการบริหาร

จัดการรายไดใหกบัโรงแรม 

ไทย 51.00 - เขาลงทุนเมื่อวันที่  

14 พฤษภาคม 2562 

บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด ใหบริการสำรองหองพักและบริการ

สำรองอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการ

ทองเที่ยว 

ไทย 99.99 - เขาลงทุนเมื่อวันที่  

20 มิถุนายน 2562 

สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของบริษัทปรากฏตามตารางดานลางนี ้

* รายไดอื่น เชน ดอกเบ้ียรับ กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนฯ เปนตน 

 งบการเงินรวม 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2562 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการ 196.47 173.58  22.89  13.19 

รายไดอ่ืน* 8.78 16.63  (7.85) (47.20) 

รายไดรวม 205.25 190.21  15.04 7.91 

ตนทุนการขายและใหบรกิาร 89.83 57.86  31.97 55.25 

กำไรขั้นตน (ไมรวมรายไดอ่ืน) 106.64 115.72  (9.08) (7.85) 

ตนทุนในการจัดจำหนาย 9.15 10.27  (1.12) (10.91) 

คาใชจายในการบริหาร 77.85 60.84  17.01  27.96 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทนุ 12.63 -  12.63  100.00 

ตนทุนทางการเงิน 0.01 0.01 -    - 

กำไรกอนคาใชจายภาษีเงินได 15.78 61.23  (45.45) (74.23) 

คาใชจายภาษเีงินได 4.35 4.68  (0.33) (7.05) 

กำไรสำหรับปจากการดำเนินงานตอเน่ือง 11.43 56.55  (45.12) (79.79) 

ขาดทุนจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธจิากภาษีเงินได - (15.08)  15.08  100.00 

กำไรสำหรับป 11.43 41.47  (30.04) (72.44) 

กำไรสำหรับป - สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 2.31  32.75   (30.44) (92.95) 

รายการที่จะไมถูกจัดประเภทใหมเขาไปไวในกำไรหรือขาดทุน - ผลขาดทุน

จากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตรประกันภัยสุทธิจากภาษีเงินได (1.95) (2.48)  0.53  21.37 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป 9.48 38.99  (29.51) (75.69) 

กำไรเบ็ดเสร็จรวมสำหรับป - สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัทใหญ 0.36 30.28  (29.92) (98.81) 
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 ในป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมของบริษทัและบริษัทยอย (“งบการเงินรวม”) แสดงรายไดรวมจากการขายและ

ใหบริการจำนวน 196.47 ลานบาท และ 173.58 ลานบาท ตามลำดับ 

 ป 2562 บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการเพิ่มขึ้นจำนวน 22.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

13.19 เกิดจากรายไดที่เพิ่มขึ้นของซินเนเจอรจำนวน 11.63 ลานบาท เนื่องจากในปนี้ซินเนเจอรมีงานที่เกี่ยวของกับการขาย

และใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับรานอาหาร และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นจากปกอน และเพิ่มขึ้นจาก

รายไดของเอไอ ซอฟทจำนวน 28.72 ลานบาท ทีร่วมรายไดเขามาในปนี้เปนปแรก จำนวน 11 เดือน 11 วัน โดยรายไดสวน

ใหญเปนรายไดจากการจำหนายซอฟตแวรสำหรับบริหารจดัการระบบสำรองต๋ัวเคร่ืองบินและรถเชา และเพิ่มขึ้นจากรายไดของ

รูมซ จำนวน 4.18 ลานบาท ที่รวมรายไดเขามาในปนี้เปนปแรก จำนวน 7 เดือน 18 วัน โดยรายไดสวนใหญเปนรายไดจากการ

ใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการรายไดใหกับโรงแรม อยางไรก็ตาม โคแมนชี่มีรายไดจากการขายและใหบริการลดลง

จำนวน 19.90 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (17.68) จากการชะลอตัวในการลงทุนสรางโรงแรมใหม เนื่องจากทิศทางการ

ทองเที่ยวในป 2562 นั้นคอนขางต่ำกวาที่คาดการณไวและจำนวนนักทองเที่ยวหลัก คือนักทองเที่ยวจากจีนนั้นลดลง และ

จำนวนหองพักวางเพ่ิมสงูข้ึน 

ในป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมมีกำไรสุทธิที่เปนของผูถือหุนของบริษัทใหญจำนวน 2.31 ลานบาท และ 

32.75 ลานบาท ตามลำดับ และมีอัตรากำไรสุทธิเทากับรอยละ 1.13 และรอยละ 17.22 ตามลำดับ โดยอัตรากำไรสุทธิที่

ลดลงมีสาเหตุมาจากโคแมนช่ีมีผลกำไรที่ลดลงประมาณ 28.34 ลานบาท ซึ่งเปนผลกระทบจากรายไดที่ลดลงตามเหตุผลที่

กลาวไปกอนหนานี้ 

อนึ่ง หากบริษัทไมรวมผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจำนวน 12.63 ลานบาท และผลกระทบจากการปรับปรุง

ผลประโยชนพนักงานจากสูงสุด 300 วนัเปน 400 วัน จำนวน 2.18 ลานบาท ท่ีแสดงอยูในงบกำไรขาดทุน จะทำใหงบการเงินรวม

มีกำไรสุทธิรวมสำหรับป 2562 จำนวน 16.90 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรสุทธทิี่เปนของผูถือหุนของบริษทัใหญเทากับรอยละ 

8.23 

1. รายได 

1.1. รายไดจากการขายและใหบริการ 

โครงสรางรายไดจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทยอย 

 

รายไดจากการดำเนินงาน 

งบการเงินรวมสำหรับป 

2562 2561 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ลานบาท รอยละตอ

รายไดรวม 

ลานบาท รอยละตอ

รายไดรวม 

ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงท่ีเกี่ยวของโดยบริษัท 

 ขายและบริการติดตั้งโปรแกรม 41.59 21.17 61.56 35.46 (19.97) (32.44) 

 บริการดูแลรักษาและซอมบำรุง 48.29 24.58 46.83 26.98 1.46 3.12 

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

 รวม 92.64 47.15 112.54 64.83 (19.90) (17.68) 

รายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงท่ี

เกี่ยวของโดยซินเนเจอร 
68.81 35.02 57.18 32.94 11.63 20.34 
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รายไดจากการดำเนินงาน 

งบการเงินรวมสำหรับป 

2562 2561 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ลานบาท รอยละตอ

รายไดรวม 

ลานบาท รอยละตอ

รายไดรวม 

ลานบาท รอยละ 

รายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงท่ี

เกี่ยวของโดยวินสตารเทค 
2.13 1.09 3.86 2.23 (1.73) (44.82) 

รายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงท่ี

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

รายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงท่ี

เกี่ยวของโดยรูมซ 
4.17 2.12 - - n/a3 n/a3 

รายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงท่ี

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

 รวมรายไดจากการขายและใหบริการ 196.47 100.00 173.58 100.00 22.89 13.19 

หมายเหตุ:  1 บริการอื่นที่เกี่ยวของ เชน การลงโปรแกรมใหม และการแกไขปญหาการใชงานเปนรายคร้ัง เปนตน 
 2 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบริษัทเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทต้ังแตวันที่ 21 มกราคม 2562 
 3 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบริษัทเขาลงทุนในรูมซต้ังแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
 4 ไมสามารถคำนวณได เนื่องจากบริษัทเขาลงทุนในโคแมน ทราเวลตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน 2562 

สำหรับป 2562 และ 2561 บริษัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) มีรายไดจากการขายและใหบรกิารรวมจำนวน 

196.47 ลานบาท และ 173.58 ลานบาทตามลำดับ เพ่ิมขึ้นจำนวน 22.89 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 13.19 เมื่อเทยีบกับ

ชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี ้

1.1.1. โคแมนชี่ มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เกี ่ยวของในป 2562 และป 2561 

จำนวน 92.64 ลานบาท และ 112.54 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 47.15 และรอยละ 64.83 ของรายไดจากการขายและ

ใหบริการรวมตามลำดับ ลดลงจำนวน 19.90 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (17.68) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน และมี

สาเหตุของการลดลงดงัตอไปนี้ 

(ก) รายไดจากขายและบริการติดต้ังโปรแกรมในป 2562 และ 2561 มีจำนวน 41.59 ลานบาท และ 

61.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.17 และรอยละ 35.46 ของรายไดจากการขายและใหบริการ

รวมตามลำดับ ซึ่งลดลงจำนวน 19.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (32.44) เมื่อเทียบกับชวง

เดียวกันของปกอน จากการชะลอตัวในการลงทุนสรางโรงแรมใหม เนื ่องจากทิศทางการ

ทองเที่ยวในป 2562 นั้นคอนขางต่ำกวาที่คาดการณไว และนักทองเที่ยวหลักคือนักทองเที่ยวจีน

นั้นลดลง และจำนวนหองพักวางเพ่ิมสูงขึ้น ทำใหหลายโรงแรมเล่ือนการตดิต้ังออกไป เปนผลให

ยอดขายและบริการติดตั ้งโปรแกรมนั้นลดลง โดยยอดซื ้อจากลูกคาที ่เลื ่อนแผนการติดต้ัง

ซอฟตแวรออกไปมีจำนวนประมาณ 8.74 ลานบาท อยางไรก็ตาม ถามองในภาพรวมบริษัท

ยังคงมี Backlog ทั้งสิ้นประมาณ 25.96 ลานบาท ซึ่งคาดวาจะทยอยติดต้ังในป 2563 
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 โดยโคแมนชี่มีลูกคาโรงแรมรายใหมในป 2562 จำนวน 128 แหง เปนจำนวนโรงแรม

ใหมที่เพ่ิมข้ึนในอัตราที่มากกวาปกอน 15 แหง หรือคิดเปนรอยละ 13.27 จากปกอนที่มีจำนวน 

113 แหง และรายไดเฉลี่ยในป 2562 และ 2561 เทากับ 3.25 แสนบาทตอโรงแรม และ 5.45 

แสนบาทตอโรงแรมตามลำดับ ลดลงจากปกอนเฉลี่ยจำนวน 2.20 แสนบาทตอโรงแรม หรือคิด

เปนรอยละ (40.36) ซึ่งรายไดตอโรงแรมจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน จำนวน

หอง จำนวนระบบงาน เปนตน 

(ข) ในป 2562 และ 2561 โคแมนชี่มีรายไดจากการใหบริการดูแลรักษาและซอมบำรุงจำนวน 

48.29 ลานบาท และ 46.83 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.58 และรอยละ 26.98 ของรายได

จากการขายและใหบริการรวมตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 1.46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 

3.12 มสีาเหตุหลักมาจากการที ่โคแมนช่ีสามารถขยายฐานลูกคาได ซึ่งในการขายและใหบริการ

ติดตั้งโปรแกรมครั้งแรกจะรวมรายไดจากการบริการดูแลรักษาและซอมบำรุงดวยเปนสัดสวน

ประมาณรอยละ 12 - 15 ของมูลคางานในแตละสัญญา ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดในสวนนี้ตาม

สัดสวนท่ีไดใหบริการกับลูกคาไปแลว และอีกสวนหนึ่งมาจากการที่ลูกคาตอสัญญาการบริการ

ดูแลรักษาระบบกับทางโคแมนช่ีหลังจากปแรกจึงทำใหรายไดในสวนนี ้เพิ่มขึ้นจากป 2561 

เนื่องจากโคแมนช่ีมีฐานลูกคาที่เพิ่มมากข้ึนอยางตอเนื่อง 

(ค) รายไดจากการใหบริการอื ่น ๆ สวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการดานโปรแกรมและ

คอมพิวเตอรแกลูกคาที่ไมไดอยูในสัญญาบริการดูแลรักษาและซอมบำรุง โดยคิดคาบริการเปน

รายคร้ัง โดยในป 2562 และ 2561 โคแมนชี่มีรายไดจากบริการอ่ืนจำนวน 2.76 ลานบาท และ 

4.15 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.40 และรอยละ 2.39 ของรายไดรวมจากการดำเนินงาน

ตามลำดับ โดยในป 2562 รายไดจากการใหบริการอ่ืนลดลงจำนวน 1.39 ลานบาท หรือคิดเปน

รอยละ (33.49) มีสาเหตุหลักมาจากในป 2562 มีลูกคาที่กลบัเขามาตอสัญญาบริการดูแลรักษา

และซอมบำรุงไมมากเทาป 2561 เปนผลใหรายไดจากการอัพเกรดเวอรชันกอนตอสญัญาบรกิาร

ดูและรักษาและซอมบำรุงลดลง 

1.1.2. ซินเนเจอร มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เกี่ยวของในป 2562 และป 2561 

จำนวน 68.81 ลานบาท และ 57.18 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 35.02 และรอยละ 32.94 ของรายไดจากการขายและ

ใหบริการรวมตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 11.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.34 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดย

เปนผลมาจาก ซินเนเจอรมียอดขายตอเนื่องมาจากชวงปลายป 2561 ซ่ึงชวงดังกลาวมีหางสรรพสินคาขนาดใหญเปดไลเล่ียกัน

หลายแหง ทำใหรานอาหารมีความตองการใชซอฟตแวรบริหารจัดการรานอาหารรวมถึงฮารดแวรที่เกี่ยวของทั้งหมดเขามา

อยางตอเนื่อง อีกท้ังมีลูกคารายใหมเขามาตลอดท้ังป ทำใหรายไดของป 2562 นั้นสูงขึ้น 
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1.1.3. วินสตารเทค มรีายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เก่ียวของในป 2562 และป 2561 

จำนวน 2.13 ลานบาท และ 3.86 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 1.09 และรอยละ 2.23 ของรายไดจากการขายและใหบรกิาร

รวมตามลำดับ ซึ่งลดลงจำนวน 1.73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (44.82) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน มีสาเหตุมา

จากจำนวนลูกคารายใหมในป 2562 ลดลงจากป 2561 เนื่องจากลูกคาสนามกอลฟยังไมสนใจลงทุนในซอฟตแวรในปนี้ 

เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา 

1.1.4. เอไอ ซอฟท มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เกี่ยวของในป 2562 ตั้งแตวันที่  

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

รวม โดยเปนรายไดจากการจำหนายซอฟตแวรสำหรับบริหารจัดการระบบสำรองต๋ัวเครื่องบินและรถเชา 

1.1.5. รูมซ มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที ่เกี ่ยวของในป 2562 ตั้งแตวันที่ 14 

พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4.18 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 2.13 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม 

ซึ่งเปนรายไดจากการใหคำปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจัดการรายไดใหกับโรงแรม 

1.1.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีรายไดเขามาในป 2562 ตั้งแตวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจาก

ยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซ่ึงคาดวาจะเริ่มมีรายไดในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2563 

1.2. รายไดอื่น 

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

จำนวน 7.85 ลาน หรือคิดเปนรอยละ (47.20) เนื่องจากในป 2561 มีการรับรูกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท เอ็มเอ

สแอล ซอฟตแวร (ไทยแลนด) จำกัด (“เอ็มเอสแอล”) จำนวน 12.55 ลานบาท ซึ่งเปนผลตางระหวางมูลคาสิ่งตอบแทนที่

ไดรับและราคาตามบัญชีซึ่งประกอบไปดวยสินทรัพยและหนี้สินของเอ็มเอสแอล และรายไดดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและ

เงินลงทุน จำนวน 3.87 ลานบาท ในขณะที่รายไดอื่นในป 2562 สวนใหญเกิดจากดอกเบี้ยรับจากเงินฝากธนาคารและเงิน

ลงทุนเพียงอยางเดียว ซึง่มีจำนวนเพิ่มขี้นมาอยูที่ 8.16 ลานบาท 

สวนบรษิัทยอยอีก 5 บริษัท ไมมีรายไดอื่นที่มีสาระสำคัญตองบการเงินรวม 

2. ตนทนุการขายและใหบริการ และอัตรากำไรข้ันตน 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงตนทุนการขายและใหบรกิารรวมจำนวน 89.83 ลานบาท และ 57.85 

ลานบาทตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 31.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 55.25 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุ

หลักดงัตอไปนี ้

2.1. โคแมนชี่ มีตนทุนการขายและใหบรกิารสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 37.24 ลานบาท และ 29.80 ลาน

บาท ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.44 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.97 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งเกิดจากการปรับเงินเดือน

ประจำปของพนักงานฝายตนทุนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ รวมถึงผลกระทบจากการ

ปรบัปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสดุ 300 วนั เปน 400 วัน จำนวน 1.72 

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

ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.23 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซ่ึงแปรผันตามตนทุนจากการ

ขายฮารดแวรที่เพิ่มขึ้นในป 2562 นอกจากนั้นยังเกิดจากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานฝายตนทุนของซินเนเจอร 

และจากคา Incentive และสวัสดิการของพนกังานฝายตนทุน 

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

ลานบาทเพิ่มขึ้น 0.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.51 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยสาเหตุที่ตนทุนขายและ

ใหบริการ มียอดสูงขึ้น เนื่องจากในปที่แลวบริษัทเร่ิมลงทุนในวินสตารเทคตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2561 ทำใหรวมผลการ

ดำเนินงานเขามาเพยีง 7 เดือน ทำใหตนทุนในปที่แลวต่ำกวาปนี้ 

2.4. เอไอ ซอฟท มตีนทุนการขายและใหบริการสำหรับป 2562 ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ถงึ 31 ธันวาคม 2562 

จำนวน 14.64 ลานบาท โดยตนทุนการขายของเอไอ ซอฟทนั้นประกอบไปดวยเงินเดือนและโบนัสของพนักงานฝายตนทุน

และการจางบุคคลภายนอกในการทำงานเปนหลัก 

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

จำนวน 1.63 ลานบาท ซ่ึงสวนมากประกอบไปดวยเงินเดือนของพนักงานฝายตนทุน 

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

2562 เนื่องจากยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบรกิารในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายการในชวงไตรมาสที่ 1 

ของป 2563 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงกำไรข้ันตนเทากับ 106.64 ลานบาท และ 115.72 ลานบาท ลดลง

จำนวน 9.08 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (7.85) และมีอัตรากำไรขั้นตนเทากับรอยละ 54.28 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของป

กอน ซึ่งเทากับรอยละ 66.67 ซึ่งลดลงเนื่องจากตนทุนของกลุมบริษัทที่เพิ่มข้ึนจากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานฝาย

ตนทุน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจตามที่กลาวขางตน แตรายไดเติบโตในอัตราสวนที่นอย

กวาตนทุน ทำใหอัตรากำไรข้ันตนของโคแมนช่ีสำหรับป 2562 น้ันอยูที่รอยละ 59.80 เมื่อเทยีบกับงวดเดียวกันของปกอน ซ่ึง

เทากับรอยละ 73.52 สำหรับอตัรากำไรข้ันตนของซินเนเจอรสำหรับป 2562 นั้นอยูที่รอยละ 49.93 ซ่ึงลดลงเล็กนอยเมื่อเทียบ

กับงวดเดยีวกันของปกอน ซ่ึงเทากับรอยละ 54.09 อันเนื่องมาจากการจำหนายฮารดแวรที่เพ่ิมสูงขึ้น ซึ่งปกติฮารดแวรมีอัตรา

กำไรขั้นตนที่ต่ำกวาการใหบริการ และอัตรากำไรขั้นตนสำหรับป 2562 ของรูมซนั้นอยูที่รอยละ 61.06 อยางไรก็ตามอัตรา

กำไรขั้นตนสำหรับป 2562 ของ เอไอ ซอฟท นั้นอยูทีร่อยละ 49.04 เนื่องจากโครงสรางการจัดการเรื่องบุคลากรนั้นแตกตาง

กัน ทำใหภาพรวมของอัตรากำไรขั้นตนนั้นลดลง 

3. ตนทนุในการจัดจำหนายและคาใชจายในการบริหาร 

3.1. ตนทนุในการจัดจำหนาย 

 สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงตนทุนในการจัดจำหนายรวมจำนวน 9.15 ลานบาท และ 10.27 ลาน

บาท ตามลำดับ ลดลงจำนวน 1.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (10.91) และมีสัดสวนตนทนุในการจัดจำหนายตอรายไดจาก
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การดำเนินงานเทากับรอยละ 4.66 ซ่ึงลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกนัของปกอน ซ่ึงมีสัดสวนเทากับรอยละ 5.92 โดยมีสาเหตุ

หลักดังตอไปนี ้

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

บาท ตามลำดับ ลดลง 0.99 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (14.54) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากโคแมนชี่มี

คาใชจายในการสงเสริมการขายลดลง โดยมีคาคอมมิชชันลดลงเน่ืองจากยอดขายท่ีลดลงสำหรับป 2562 

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

บาท ตามลำดับ ลดลง 1.40 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (40.00) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน เนื่องจากคาใชจายใน

สวนของการออกบูธจัดแสดงสินคาที่เกี ่ยวของกับธุรกิจรานอาหารทั้งในประเทศและตางประเทศลดลง และคาโฆษณาใน

วารสารและสื่อส่ิงพิมพลดลง 

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

บาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 0.09 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 450.00 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งมีจำนวนที่ไมเปน

สาระสำคัญตองบการเงินรวม 

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

จำนวน 0.67 ลานบาท ซ่ึงสวนมากประกอบไปดวยคาคอมมิชชันและคาตอบแทนสวนแบงการตลาด 

3.1.5. รูมซ มีตนทุนในการจดัจำหนายสำหรับป 2562 ต้ังแตวันท่ี 14 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 

0.45 ลานบาท ซ่ึงสวนมากประกอบไปดวยคาคอมมิชชนั 

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

2562 เนื่องจากยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายการในชวงไตรมาสที่ 1 

ของป 2563 

3.2. คาใชจายในการบริหาร 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงคาใชจายในการบริหารจำนวน 77.85 ลานบาท และ 60.84 ลาน

บาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 17.01 ลานบาทหรือคิดเปนรอยละ 27.96 และมีสัดสวนของคาใชจายในการ

บริหารตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 39.62 สำหรับป 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งมีสัดสวนเทากับ

รอยละ 35.05 โดยมีสาเหตุหลักดงัตอไปนี้ 

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

บาท เพิ่มขึ้น 0.55 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 1.14 เมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งไมไดมีการเปล่ียนแปลงอยางมีนยัสำคญั หากมอง

ในภาพรวม ในป 2562 มีการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน จำนวน

พนกังานที่เพิ่มขึ้น คาทองเที่ยวประจำปของพนักงานบริษัทที่เพ่ิมขึ้น และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผกูพันผลประโยชน

พนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน แตในป 2561 มีคาใชจายพิเศษเกิดขึ้น เชน 
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คาใชจายในการขายเอ็มเอสแอลและคาใชจายในการลงในทุนวินสตารเทค ทำใหป 2562 และ 2561 มีคาใชจายในการบริหาร

ที่ใกลเคียงกัน 

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

บาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 4.75 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 41.52 เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากซินเนเจอรมีการเพิ่มขึ้นของ

คาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น โบนัสที่เพิ่มขึน้ตามผล

ประกอบการที่ดีขึ ้น และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงิน

ชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน นอกจากนี ้มีคาบริหารจดัการท่ีเพิ่มเขามาในปนี้ 

3.2.3. วินสตารเทค มีคาใชจายในการบริหารสำหรับป 2562 และ 2561 จำนวน 1.00 ลานบาท และ 1.29 ลาน

บาท ตามลำดับ ลดลง 0.29 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (22.48) เมื่อเทียบกับปกอน เนื่องจากการออกจากตำแหนงของ

ผูบริหารระดับสูงจำนวน 1 คน 

3.2.4. เอไอ ซอฟท มีคาใชจายในการบริหารในป 2562 ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 

7.90 ลานบาท โดยสวนมากเปนเงินเดือน สวัสดิการของพนกังาน โบนัส คาเดินทาง คาบริหารจดัการ และคาเชาสำนักงาน 

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

ลานบาท โดยสวนมากเปนคาบริหารจดัการ และคาเชาสำนักงาน 

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

จำนวน 3.19 ลานบาท โดยสวนมากเปนเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงาน และคาเชาสำนักงาน 

4. ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 

งบการเงินรวมของป 2562 แสดงผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจำนวน 12.63 ลานบาท อันเนื่องมาจาก

ฝายบริหารของบริษัทไดพิจารณาบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน วินสตารเทค เนื่องจากมีผลประกอบการ

ขาดทุน 

5. กำไรสุทธแิละอตัรากำไรสุทธ ิ

งบการเงินรวมนั้นไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีใหมในป 2561 โดยผลประกอบการของเอ็มเอสแอลจะแสดงใน

ชื่อกำไร (ขาดทุน) สำหรับงวดจากการดำเนินงานที่ยกเลิกสุทธิจากภาษี ซึ่งสำหรับป 2561 เอ็มเอสแอลมีผลประกอบการ

ขาดทุนสุทธิจำนวน 15.08 ลานบาท (สุทธิจากรายการตัดจำหนายสนิทรัพยไมมีตัวตน) ในขณะที่ป 2562 ไมมีรายการดังกลาว 

เนื่องจากการจำหนายเอ็มเอสแอลไดเสร็จสิ้นลงในป 2561 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงนิรวมแสดงกำไรสวนที่เปนของผูถือหุนบริษัทใหญจำนวน 2.31 ลานบาท และ 

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

เปนของผูถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ 1.13 ซึ่งลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน โดยมีอัตรากำไรสวนที่เปนของผู

ถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ 17.22 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมผีลประกอบการไมเปนไปตามท่ีคาดการณและเนื่องจากมี
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การพิจารณาบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน วินสตารเทค จำนวน 12.63 ลานบาท และมีหลายโครงการที่

ลูกคาขอเลื่อนการติดตั้งออกไปเนื่องจากลูกคายังไมพรอมใหเขาติดตั้ง โดยมียอดซื้อจากลูกคาที่เลื่อนแผนงานออกไปจำนวน

ประมาณ 8.74 ลานบาท ทำใหสัดสวนรายไดที่เพิ่มข้ึนนั้นนอยกวาสดัสวนคาใชจายที่เพ่ิมขึ้น อยางไรก็ตาม ถามองในภาพรวม

บรษิัทยังคงมี Backlog ทั้งส้ินประมาณ 25.96 ลานบาท ซ่ึงคาดวาจะทยอยติดต้ังในป 2563 

6. ฐานะทางการเงิน 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบการเงินรวมแสดงสินทรัพยรวมเทากับ 537.96 ลานบาท หนี้สินรวมเทากับ 71.43 ลาน

บาท และสวนของผูถอืหุนรวมเทากับ 466.53 ลานบาท 

6.1. สินทรัพย 

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

ตามลำดับ เพิ่มข้ึนจำนวน 19.79 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.82 มีสาเหตุหลักดังน้ี 

6.1.1. เงินสดและรายการเทียบเทาเงนิสดลดลงจำนวน 133.65 ลานบาท สาเหตุหลักมาจากการที่บริษัทนำเงิน

สดไปลงทุนในบัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน หุนกู และกองทุนเปด จำนวนทั้งสิ้น 141.88 ลานบาท เงินสดจายเพื่อลงทุนใน

บริษัทยอย 6.39 ลานบาท เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 15.48 ลานบาท จายเงินปนผลทั้งสิ้น 19.18 

ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทมีจากเงินสดรับจากการประกอบธุรกิจหลังคาใชจายภาษีเงินได จำนวน 32.47 ลานบาท เงินสด

รับจากดอกเบี้ย 2.38 ลานบาท เงนิสดรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้น 9.85 ลานบาท 

6.1.2. เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจำนวน 141.88 ลานบาท จากการที่บริษัทนำเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ไปลงทนุในบัตรเงินฝากและตั๋วแลกเงิน หุนกู กองทุนเปด 

6.1.3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 9.02 ลานบาท จากการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ซึ่งมีการรวม

ลูกหนี้ของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 5.63 ลานบาท และลูกหนี้การคาของบริษัทเพิ่มขึ้นจำนวน 4.19 ลานบาท จากลูกคาที่

งานติดต้ังโปรแกรมเสร็จสิ้นในชวงปลายป และลูกคาที่ตอสัญญาบำรงุรักษาแตยังไมถึงกำหนดชำระ 

6.1.4. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอ่ืนลดลงจำนวน 9.85 ลานบาท จากการรับชำระหนี้จากเอ็มเอสแอล  

6.1.5. สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 2.19 ลานบาท โดยสินคาคงเหลือของซินเนเจอรเพิ่มขึ้นจำนวน 1.10 ลาน

บาท เนื่องจากตองคงยอดสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึนตามยอดขายฮารดแวรที่เพ่ิมข้ึน และการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ซ่ึงมกีารรวม

งานระหวางทำของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 0.96 ลานบาท 

6.1.6. สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจำนวน 15.30 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากสินทรัพยไมมีตัวตนระหวาง

พัฒนาของโคแมน ทราเวลจำนวน 11.16 ลานบาท และการทำระบบคอลเซ็นเตอรใหมของบริษัทจำนวน 1.50 ลานบาท และ

การเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ซึ่งมีการรวมซอฟตแวรของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 0.82 ลานบาท และเพ่ิมข้ึนจากสินทรัพยไม

มีตัวตนและความสัมพันธกับลูกคาจากการรวมธุรกิจที่เกิดจากเอไอ ซอฟทและวินสตารเทคสุทธ ิจำนวน 7.92 ลานบาท อนึ่ง 

กลุมบริษัท มีคาตัดจำหนายสินทรัพยไมมตีัวตนสำหรับป 2562 จำนวน 5.66 ลานบาท 
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6.1.7. คาความนิยมลดลงจำนวน 7.06 ลานบาท ซึ่งลดลงเนื่องจากบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน 

วินสตารเทคจำนวน 12.63 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจากการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ในไตรมาสที่ 1 ของป 2562 จำนวน 5.57 

ลานบาท 

6.1.8. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 1.36 ลานบาท โดยสวนมากเกิดจากสินทรัพยภาษีเงนิไดรอตัด

บัญชีของซินเนเจอรที่เพ่ิมขึ้นจำนวน 0.61 ลานบาท และเงินมดัจำจายของโคแมน ทราเวลที่เพิ่มขึ้นจำนวน 0.48 ลานบาท ที่

เปนคามัดจำสัญญาเชาอาคารสำนักงานและคามดัจำอ่ืน ๆ 

6.2. หน้ีสนิ 

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

บาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 23.57 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.25 ดวยสาเหตุดังตอไปนี ้

6.2.1. เพิ่มข้ึนจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 14.79 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดเขาลงทุนใน 

เอไอ ซอฟทในปนี้ และมีการรวมเจาหนี้การคาและเจาหน้ีอื่นของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 9.22 ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไป

ดวยเงินมัดจำรับจากลูกคาจำนวน 4.80 ลานบาท โบนัสคางจาย 3.10 ลานบาท คาใชจายคางจายอื่น ๆ จำนวน 1.01 ลาน

บาท และเพิ่มจากรายไดรับลวงหนาของโคแมนชี่ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 5.12 ลานบาท จากรายไดจากการใหบริการบำรุงรักษาที่

ลูกคาชำระเขามาชวงปลายปเปนจำนวนมาก 

6.2.2. ลดลงจากภาษีเงินไดคางจายจำนวน 0.81 ลานบาท เนื่องจากในปนี้โคแมนชี่มีกำไรสุทธิที่ตองเสียภาษี

ลดลง ทำใหมีภาษีเงินไดคางจาย เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจำนวน 2.86 ลานบาท อยางไรก็ตาม ซินเน

เจอร มีกำไรสุทธิที่ตองเสียภาษีเพิ่มขึ้น สงผลใหตองตั้งภาษีเงินไดคางจายเพิ่มขึ้นจากปกอนจำนวน 1.27 ลานบาท และเอไอ 

ซอฟท ที่เขาลงทุนในปนี้มีภาษีเงินไดคางจายจำนวน 0.78 ลานบาท 

6.2.3. เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1.12 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทในปนี้  

และมีการรวมหนี้สินหมุนเวียนอื่นของเอไอซอฟทเขามาจำนวน 1.15 ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไปดวยภาษีหัก ณ ที่จาย  

และภาษีมลูคาเพ่ิมรอนำสง 

6.2.4. เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงานจำนวน 9.26 ลานบาท มีสาเหตุมาจากการ

เขาลงทุนในเอไอ ซอฟทในป 2562 จึงไดรวมประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานของเอไอ ซอฟทเขามาในปนี้จำนวน 

2.68 ลานบาท และเปนของโคแมนชี่และซินเนเจอร ที่เพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงผลประโยชนพนักงานจากสูงสุด 300 วันเปน 

400 วัน จากการคำนวณตามหลกัคณิตศาสตรประกันภัย และการต้ังภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานประจำงวดตามปกติ 

6.3. สวนของผูถือหุน 

งบการเงนิรวมแสดงสวนของผูถือหุนรวม ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562 เทากับ 466.53 ลานบาท ประกอบดวย ทุนจด

ทะเบียนและเรียกชำระแลวจำนวน 67.00 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจำนวน 323.40 ลานบาท กำไรสะสมจัดสรรแลว

ตามกฎหมายจำนวน 6.33 ลานบาท และกำไรสะสมยังไมไดจัดสรรจำนวน 41.78 ลานบาท องคประกอบอ่ืนสวนของผูถือหุน
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จำนวน 0.30 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 27.72 ลานบาท ซ่ึงสวนของผูถือหุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2562 ลดลงจากเปนจำนวน 3.78 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (3.42) เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงยอด

เทากับ 470.31 ลานบาท ดวยสาเหตุดังตอไปนี ้

6.3.1. ลดลงจากการจายเงินปนผลจำนวน 13.40 ลานบาท ในไตรมาสท่ี 1 ของป 2562 

6.3.2. เพิ่มข้ึนจากผลกำไรเบ็ดเสร็จรวม – สวนที่เปนของผูถือหุนใหญ สำหรับป 2562 จำนวน 0.36 ลานบาท 

6.3.3. เพิ่มข้ึนจากองคประกอบอื่นสวนของผูถือหุนจำนวน 0.30 ลานบาท จากสัดสวนการถือหุนในวินสตารเทค

ที่เพ่ิมขึ้น 

6.3.4. เพิ่มข้ึนจากสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 8.96 ลานบาท จากเงินปนผลสวนที่เปนของสวนไดเสีย

ที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน (5.78) ลานบาท การไดมาซึ่งสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจากการลงทุนในบริษัทยอยจำนวน 

5.92 ลานบาท การเปลี่ยนแปลงสัดสวนของเงินลงทุนในวินสตารเทคจำนวน (0.30) ลานบาท ผลกำไรสวนที่เปนของผูถือ

หุนสวนนอยสำหรับป 2562 จำนวน 9.12 ลานบาท 

ทั้งนี้ บริษัทไดตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนจากกำไรสทุธิประจำป 2562 จำนวน 0.21 ลานบาท 
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การรบัรองความถูกตองของขอมลู 

บริษัทและบริษทัยอยไดสอบทานขอมูลในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปฉบับนี้แลว ดวยความระมัดระวัง บริษัท

และบริษัทยอยขอรับรองวาขอมลดูังกลาวถูกตองครบถวน ไมเปนเท็จ ไมทำใหผูอ่ืนสำคัญผิด หรอืไมขาดขอมูลที่ควรตองแจง

ในสาระสำคัญ นอกจากนี้บริษัทและบรษิัทยอยขอรับรองวา 

 (1)  งบการเงินและขอมูลทางการเงินที่สรุปมาในแบบแสดงรายการขอมูลประจำปไดแสดงขอมูลอยางถูกตอง

ครบถวนในสาระสำคัญเกี่ยวกับฐานะการเงิน ผลการดำเนินงาน และกระแสเงินสดของบริษัทและบริษัทยอยแลว   

(2)  บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีระบบการเปดเผยขอมูลที่ดี เพื่อใหแนใจวาบริษัทไดเปดเผยขอมลูในสวนที่เปน

สาระสำคัญท้ังของบริษทัและบริษัทยอยอยางถูกตองครบถวนแลว รวมทั้งควบคุมดแูลใหมกีารปฏิบัติตามระบบดังกลาว  

(3)  บริษัทและบริษัทยอยไดจัดใหมีระบบการควบคุมภายในที่ดี และควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติตามระบบดังกลาว 

และบริษัทและบริษทัยอยไดแจงขอมูลการประเมินระบบการควบคุมภายใน ณ วันที ่8 พฤศจิกายน 2562 ตอผูสอบบัญชีและ 

กรรมการตรวจสอบของบริษัทแลว ซึ่งครอบคลุมถึงขอบกพรองและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของระบบการควบคุมภายใน  

รวมทั้งการกระทำที่มิชอบที่อาจมีผลกระทบตอการจัดทำรายงานทางการเงินของบริษัทและบริษัทยอยในการนี้เพื่อเปนหลัก

ฐานวาเอกสารทั้งหมดเปนเอกสารชุดเดียวกันกับที่บริษัทและบริษัทยอยไดรับรองความถูกตองแลว บริษัทและบริษัทยอยได

มอบหมายใหนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนผูลงลายมือชื่อกำกับเอกสารนี้ไวทุกหนาดวย หากเอกสารใดไมมีลายมือชื่อของนาย

สมบูรณ ศุขีวิริยะ กำกับไวบริษัทและบริษัทยอยจะถือวาไมใชขอมูลที่บริษัทไดรับรองความถูกตองของขอมูลแลวดังกลาว

ขางตน  

  

ชื่อ      ตำแหนง           ลายมอืชื่อ  

1. นายสมบูรณ ศุขีวริิยะ                  กรรมการผูมีอำนาจลงนาม             ............................................    

2. นายฉตัรชัย โตเลิศมงคล กรรมการผูมีอำนาจลงนาม   ............................................ 

 ผูรับมอบอำนาจ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ     กรรมการผูมีอำนาจลงนาม             ............................................ 
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รายละเอียดเก่ียวกับกรรมการ ผูบริหาร ผูมีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท  

รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เขาเปนกรรมการ

บรษัิท 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บรษัิท 
(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหารความ

เส่ียง 
- กรรมการสรรหาและ

กำหนดคาตอบแทน 
- กรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดี 
- ประธานกรรมการบริหาร 
- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 
 
 

 
 

58 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี  

คณะบริหารธุรกิจ 
ภาควิชาการโฆษณาและการ
ประชาสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

 
 ประวัติการฝกอบรม 
- หลักสูตร Director Accreditation 

Program (DAP) รุนที่ 121/2558 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท 
(IOD) 

- หลักสูตร นพลักษณเพื่อการพัฒนา
ความเปนผูนำ สถาบัน PeopleMap 

- หลักสูตร Enhancing Team 
Leadership สถาบัน BrainAsset 

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

- หลักสูตร ผูบริหารระดับสูงสถาบัน
วิทยาการตลาดทนุ รุน 23 

- หลักสูตร Anti-Corruption the 
Practical Guide (ACPG) รุนที ่
47/2018 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท (IOD) 

28 กันยายน 2558 

 

ไมมี 30.45% บรษัิทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2562 – ปจจุบัน 
 

2546 – ปจจุบัน 
 
 

ประธานกรรมการ 
 
กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน / 
/ กรรมการกำกับดแูล
กิจการที่ดี / ประธาน
กรรมการบริหาร/ประธาน
เจาหนาที่บริหาร 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (มหาชน) 

ผูพัฒนาและติดตั้ง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 

2560 – ปจจบุัน กรรมการบริษัท บริษัท ซินเนเจอร 
เทคโนโลยี จำกัด 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการรานอาหาร 

2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท วินสตารเทค 
จำกัด 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการสนามกอลฟ 

2562 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอไอ ซอฟท 
จำกัด 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการระบบสำรองต๋ัว
เคร่ืองบินและรถเชา 

2562 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท รูมซ อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด 

ธุรกิจบริการใหคำปรึกษา
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและพัฒนารายได
ใหกับโรงแรม 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เขาเปนกรรมการ

บรษัิท 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บรษัิท 
(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตร การบริหารการทองเที่ยว
สำหรับผูบริหารระดับสูง รุนที่ 3 
ประจำป 2562 
(Tourism Management Program 
for Executives: TME3) การทองเที่ยว
แหงประเทศไทย (ททท.) 

2562 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / 
ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัท โคแมน  
ทราเวล จำกัด 

ธุรกิจใหบริการสำรองที่
พัก ต๋ัวเคร่ืองบิน รถเชา 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกบั
ธุรกิจทองเท่ียวทุก
ประเภท 

บรษัิทหรือองคกรอ่ืน 

2561 – ปจจุบัน นายกสมาคม สมาคมการคาสงเสริม
การสงออก
อุตสาหกรรม
ซอฟตแวรไทย 

สมาคม 

2558 – 2558 กรรมการบริษัท PT. COMANCHE 
INTERNATIONAL 
INDONESIA  
ประเทศอินโดนีเซีย 

ตัวแทนในการจัด
จำหนายโปรแกรมเพ่ือ
การบริหารจัดการโรงแรม
และอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2554 – 2558 กรรมการบริษัท COMANCHE 
INTERNATIONAL 
MALAYSIA SDN 
BHD ประเทศ
มาเลเซีย 

2556 – 2558 กรรมการบริษัท COMANCHE 
INTERNATIONAL 
VIETNAM CO., LTD.
ประเทศเวียดนาม 

2558 – 2558 กรรมการบริษัท บริษัท ไอยรา วซีี 
จำกัด  

บริษัทรวมลงทุน 
(Venture Capital) 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันท่ีเขาเปนกรรมการ

บรษัิท 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บรษัิท 
(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางดลฤดี พรพิพัฒน 
- กรรมการอิสระ 
- กรรมการบริษัท 
- ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ 
- ประธาน

กรรมการบริหารความ
เส่ียง 

- กรรมการสรรหาและ
กำหนดคาตอบแทน 

- ประธานกรรมการ
กำกบัดูแลกิจการท่ีด ี

73 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี 

คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี
สาขาการบญัชี 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
 

 ประวัติการฝกอบรม 
- หลักสูตร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 36/2546 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัท (IOD) 

28 กันยายน 2558 

 

ไมมี ไมมี    บรษิัทจดทะเบยีนและบรษัิทในกลุม 

2558 – ปจจุบัน 
 

กรรมการอิสระ / กรรมการ
บริษัท / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยง /
กรรมการสรรหาและกำหนด
คาตอบแทน / ประธานกรรมการ
กำกับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 
(มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ังโปรแกรม
เพื่อการบริหารจัดการ
โรงแรม 

บรษัิทหรือองคกรอ่ืน 

2560 – ปจจุบัน หวัหนาฝายตรวจสอบ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 

2554 – 2559 รองหัวหนาฝายตรวจสอบ มูลนิธิโครงการหลวง โครงการอนัเนื่องมาจาก
พระราชดำริ 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันท่ีเขาเปนกรรมการ

บรษิัท 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวระหวาง

ผูบริหาร 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายเฉลิมพล ตูจินดา 
- กรรมการอสิระ 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการสรร

หาและกำหนด
คาตอบแทน 

 
 
 

 
 

58 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาโท 

Faculty of Business Administration 
Business Administration 
Southern New Hampshire 
University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี 
Faculty of Science in Business 
Administration 
Management Information 
Systems 
Southern New Hampshire 
University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
 
ประวัติการฝกอบรม 

- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตรภาวะผูนำ มหาวิทยาลัย
มิชแิกน แอนอาเบอร สหรัฐอเมริกา 

20 ธนัวาคม 2561 

 

ไมมี ไมมี บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2561 – ปจจุบัน กรรมการอิสระ / 
กรรมการบริษัท / 
กรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน 

บริษัท โคแมนชี่ 
อินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) 

ผูพัฒนาและติดตั้ง
โปรแกรมเพ่ือการบริหาร
จัดการโรงแรม 

 
 

บริษัทหรือองคกรอื่น 

2562 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เลิรนเทค 
จำกัด 

ผูพัฒนาและใหบริการ
ระบบ e-learning 

2561 – ปจจุบัน ผูชวยผูอำนวยการ สำนกังานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยแีหงชาติ  

หนวยงานรัฐบาลในสังกัด
กระทรวงวิทยาศาสตร 

2555 – 2561 ผูอำนวยการ เขตอุตสาหกรรม
ซอฟตแวรประเทศ
ไทย 

หนวยงานรัฐบาลในสังกัด
สำนกังานพัฒนา
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีแหงชาติ 

2535 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไออารเอส 
จำกัด 

อาหาร และบริการ 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

วันที่เขาเปนกรรมการ

บรษัิท 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บรษัิท 
(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายกันชนะพล เกริท มาเชลล 
ซีเรียล วัน คอมเพอรนอล 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 
 
 
 

38 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาโท 

School of Management 
Science in Financial Analysis 
University of San Francisco 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี 
Faculty of Arts and Social Sciences 
Economics 
University of Sydney 
ประเทศออสเตรเลีย 

 
ประวัติการฝกอบรม 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 115/2558 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท (IOD) 

28 กันยายน 2558 

 
 
 

 

ไมมี ไมมี   บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2558 – ปจจุบัน 
 
 

กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการ
ตรวจสอบ 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (มหาชน) 

ผูพัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 

บรษัิทหรือองคกรอื่น 

2561 – ปจจุบนั 
 

2558 – 2558 

กรรมการบริษัท 

 

Business Analyst 

บริษัท เอ็มเอสแอล 

ซอฟตแวร  

(ไทยแลนด) จำกัด 

ผูพัฒนาโปรแกรมเพ่ือ

การจัดการขอมูล 

2556 – 2559 กรรมการตรวจสอบ บริษัท แอล.วี.

เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) 

ออกแบบ พัฒนา 

เคร่ืองจักรใน

อุตสาหกรรมซีเมนต และ

อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2560 –ปจจบุัน ประธานกรรมการ/

กรรมการอิสระ /        

กรรมการตรวจสอบ 

บริษัท แอล.วี.

เทคโนโลยี จำกัด 

(มหาชน) 

ออกแบบ พัฒนา 

เคร่ืองจักรใน

อุตสาหกรรมซีเมนต และ

อ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ 

2558 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ไฮบริด  

พารทเนอรส จำกัด 

บริการใหคำปรึกษาดาน

ธุรกิจ 

2558 – ปจจุบัน Managing Partner Ross & Van 

Compernolle 

ธุรกิจลงทุน 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 
วันท่ีเขาเปนกรรมการ

บรษิัท 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บริษัท 
(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล 
- กรรมการบริษัท 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน 
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
- ประธานเจาหนาท่ีบริหาร SYN 

 
 

50 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาโท 

College of Business and Public 
Administration 
MBA in Finance 
California State University 
ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี 
คณะพาณิชยศาสตรและการบัญช ี
สาขาการตลาด 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

 
ประวัติการฝกอบรม 

- หลักสูตร Director Accreditation 
Program (DAP) รุนที่ 155/2561 

- โครงการอบรมการจัดการ
นวัตกรรมผูประกอบการ รุน 2 

- หลักสูตร Director Certification 
Program (DCP) รุนที่ 271/2019 

8 พฤศจิกายน 2561 ไมมี ไมมี  บริษัทจดทะเบยีนและบริษัทในกลุม 

2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท / 
กรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการสรรหา
และกำหนดคาตอบแทน / 
กรรมการกำกับดแูล
กิจการที่ดี 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) 

ผูพัฒนาและติดตั้ง
โปรแกรมเพ่ือการบริหาร
จัดการโรงแรม 
 

2549 – ปจจุบัน ประธานเจาหนาที่บริหาร 
/ กรรมการบริษัท 

บริษัท ซินเนเจอร 
เทคโนโลยี จำกัด 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพ่ือการบริหาร
จัดการรานอาหาร 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัม
พันธทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวดารุณี แซต้ัง 
- กรรมการบริหารความเส่ียง 
- กรรมการบริหาร 
- ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน 
 
 

49 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี 

คณะบัญชี 
สาขาสอบบญัช ี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 
ประวัติการฝกอบรม 

- หลักสูตร Strategic CFO in Capital 
Markets รุนที่ 5 ประจำป 2560 

- หลักสูตร Director Accreditation Program 
(DAP) รุนที่ 110/2557 สมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

- หลักสูตร Company Reporting Program 
(CRP) รุนที่ 57/2557 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท (IOD) 

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

- หลักสูตร นพลักษณเพื่อการพัฒนาความเปน
ผูนำ สถาบัน PeopleMap 

- หลักสูตร Enhancing Team Leadership 
สถาบัน BrainAsset 

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

- หลักสูตร TFRS ทุกฉบบั ประจำป 2561 รุนที่
1/61 สภาวิชาชพีบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ 

ไมมี 0.0057   บรษัิทจดทะเบียนและบรษิัทในกลุม 

2559 – ปจจุบัน 
 

กรรมการบริหารความ
เส่ียง / กรรมการบริหาร / 
ผูอำนวยการฝายบัญชแีละ
การเงิน 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 

2560 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท ซินเนเจอร 
เทคโนโลยี จำกัด 

พัฒนาและบริการ
ซอฟตแวรสำหรับธุรกิจ
รานอาหาร 

2561 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท  บริษัท วินสตารเทค 
จำกัด 

พัฒนาและบริการ
ซอฟตแวรสำหรับธุรกิจ
สนามกอลฟ 

2562 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท บริษัท เอไอ ซอฟท 
จำกัด 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการระบบสำรองตั๋ว
เคร่ืองบินและรถเชา 

 2562 – ปจจุบนั กรรมการบริษัท บริษัท โคแมน  
ทราเวล จำกัด 

ธุรกิจใหบริการสำรองที่
พัก ตั๋วเคร่ืองบิน รถเชา 
และอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของกับ
ธุรกิจทองเท่ียวทุก
ประเภท 

บรษัิทจดทะเบียนอ่ืน  

2556 – 2558 
 

กรรมการบริษัท /  บริษัท แอลดีซี 
เด็นทัล จำกัด 
(มหาชน) 

ธุรกิจทันตกรรม 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัม
พันธทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

เลขานุการบริษัท / 
ผูอำนวยการฝายบัญชแีละ
การเงิน 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายภิรมย เมธาวีระพงศ 
- ผูอำนวยการฝายการตลาด 

 
 

51 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี 

คณะนิเทศศาสตร 
สาขาประชาสัมพันธ 
มหาวิทยาลัยสยาม 
 
ประวัติการฝกอบรม 

- หลักสูตร “The CMO Academy รุนที่ 5” 
สมาคมการตลาดแหงประเทศไทย 

ไมมี 0.0566 

 

  บรษัิทจดทะเบียนและบรษิัทในกลุม 

2561 – ปจจุบัน 
 

2546 – 2561 

ผูอำนวยการฝายการตลาด 
 
รักษาการผูอำนวยการฝาย
การตลาด 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 
 

2560 – ปจจบุัน กรรมการบริษัท บริษัท ซินเนเจอร 
เทคโนโลยี จำกัด 

พัฒนาและบริการ
ซอฟตแวรสำหรับธุรกิจ
รานอาหาร 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัม
พันธทาง
ครอบครัว
ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือหุน
ในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นางสาวปาริชาติ สุนทร 
- กรรมการบริหาร  
- ผูอำนวยการฝายธุรการและ

บริหารงานทั่วไป 
 

 
 

46 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี 

คณะบริหารธุรกิจ 
สาขาธุรกิจระหวางประเทศ 
มหาวิทยาลัยธรุกิจบัณฑิตย 
 
ประวัติการฝกอบรม 

- หลักสูตร Company Secretary  Program 
(CSP) รุนท่ี 71/2559 สมาคมสงเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัท (IOD) 

ไมมี 0.0566 

 

 

 บรษัิทจดทะเบยีนและบรษัิทในกลุม 

2561 – ปจจุบัน 
 

กรรมการบริหาร / 
กรรมการกำกับดูแล
กิจการ / ผูอำนวยการฝาย
ธุรการและบริหารงาน
ทั่วไป 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 

2562 – ปจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท บริษัท รูมซ อินเตอร
เนชั่นแนล จำกัด 

ธุรกิจบริการใหคำปรึกษา
เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการและพฒันารายได
ใหกับโรงแรม 

2561 – ปจจุบัน 
 

กรรมการบริษัท บริษัท วินสตารเทค 
จำกัด 

พัฒนาและบริการ
ซอฟตแวรสำหรับสนาม
กอลฟ 

   2559 – 2560 
 

รักษาการหัวหนาฝาย
ทรัพยากรบุคคลและ
ธุรการท่ัวไป / ผูจัดการ
ฝายธุรการ (General 
Administrative 
Manager) / เลขานุการ
บริษัท 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (มหาชน) 
 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 
 

2546 – 2558 ผูชวยผูบริหาร 
(Executive Assistant 
Manager) 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการ
ถือหุนใน
บรษัิท 
(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายเจมส แฮงคเควิช 
- ผูอำนวยการฝายพัฒนาตัวแทน

จำหนาย 
 
 

55 ประวัติการศึกษา 
Prince George Senior Secondary 
Graduate 
 
 

ไมมี 0.0050  บรษัิทจดทะเบยีนและบริษัทในกลุม 

2560 – ปจจุบัน 
 

ผูอำนวยการฝายพัฒนา
ตัวแทนจำหนาย 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 

บรษัิทหรือองคกรอื่น 

2556 – 2560 ผูจัดการฝายพัฒนาธุรกิจ บริษัท จีอีทีซี 
(ประเทศไทย) จำกัด 

จำหนายเฟอรนิเจอรและ
อุปกรณสำหรับโรงแรม 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

 นางสาวสพุัตรา  หิรัญญานนท 
- Corporate Account  

 
 
 
 

31 - ปริญญาโท 
คณะบริหารธุรกิจ  
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

- ปริญญาตรี 
คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขาการบัญชี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาช
มงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ 

ไมมี 0.0057   บรษัิทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2561 - ปจจุบนั Corporate Account  
 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) และ
บริษัทยอย 

 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 
รานอาหาร สปา สนาม
กอลฟ และสำรองบตัร
โดยสารเคร่ืองบินและรถ
เชา 

2558 - 2560 ผูจัดการแผนกบัญชแีละ
การเงิน 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการบริหาร
จัดการโรงแรม 

บริษัทหรือองคกรอ่ืน 

2557 - 2558 
 

หวัหนาฝายบัญช ี
 

บริษัท จีโอเทอรมกิส 
จำกัด 

ประกอบธุรกิจขาย-
บริการ เคร่ืองพนไฟและ
เคร่ืองกำเนิดไอน้ำ รวมท้ัง
บริการงานซอมบำรุง 

2550 - 2556 เจาหนาที่ฝายบัญช ี บริษัท คารบูติค จำกัด จำหนาย ลอแม็กซ ยาง
รถยนต 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลงั 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายนิกุล ต้ังนิลทรัพย 
- เลขานุการบริษัท 
- นกัลงทุนสัมพันธ 

30 ประวัติการศึกษา 
- ปริญญาตรี 

คณะบัญชี 
สาขาบัญช ี
มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- ปริญญาตรี 
คณะนิเทศศาสตร 
สาขาวิทยุกระจายเสยีงและวิทยุโทรทัศน 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
ประวัติการฝกอบรม 

- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุนที่ 25/2561, 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุนที่ 85/2561, 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุนที่ 19/2560, 
สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

- หลักสูตร เทคนิคการวิเคราะหและบริหารความเส่ียงโครงการลงทุน
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มของกิจการอยางยั่งยนื, ตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย (SET) 

- หลักสูตร การบริหารความรับผิดชอบตอสังคมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 
รุนที่ 1/2560, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

- หลักสูตร การวิเคราะหความเส่ียงและประเด็นสำคัญดานความย่ังยืน 
รุนที่ 2/2560,ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

- หลักสูตร การประเมนิผลและการจัดการขอมูลดานความรับผิดชอบ
ตอสังคม รุนท่ี 2/2560, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

- หลักสูตร การจัดทำรายงานแหงความยัง่ยืน รุนที่ 1/2560, ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

ไมมี 0.0057 

 

บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2560 - ปจจุบัน เลขานุการบริษัท 
/ นักลงทุน
สัมพันธ 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการ
บริหารจัดการโรงแรม 

2558 – 2560 เจาหนาที่อาวโุส 
ฝายบัญชี-บริหาร 
 

บริษัท โคแมนชี่  
อินเตอรเนชั่นแนล 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพื่อการ
บริหารจัดการโรงแรม 

 บริษัทจดทะเบยีนอ่ืน 

2558 – 2558 เจาหนาที่บัญช ี บริษัท แอลดีซี 
เดน็ทัล จำกัด 
(มหาชน)  

ธุรกิจทันตกรรม 
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รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลงั 

ชวงเวลา ตำแหนง ชื่อบริษัท ประเภทธุรกิจ 

- หลักสูตร การปฏบิัติงานตรวจสอบสำหรับผูตรวจสอบภายในมอืใหม 
รุนที่ 2/2560,สมาคมผูตรวจสอบภายในแหงประเทศไทย (สตท.) 

- หลักสูตร เสริมศกัยภาพใหกิจการ ผานการบริหารการเงินอยางมือ

อาชีพ, ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 
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รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทยอย 

 

            รายชื่อบริษัทยอย 

รายช่ือกรรมการ 

บริษัท ซินเนเจอร 

เทคโนโลยี จำกัด 

บริษัท วินสตาร

เทค จำกัด 

บริษัท เอไอ

ซอฟท จำกัด 

บริษัท รมูซ อินเตอร

เนชั่นแนล จำกัด 

บริษัท โคแมน 

ทราเวล จำกัด 

นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ / X / X X 

นางดลฤดี พรพิพัฒน      

นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล 

ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ 
     

นายเฉลมิพล ตูจินดา      

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล X     

 

หมายเหต ุ / = กรรมการ X = ประธานกรรมการ // = กรรมการบริหาร 
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รายละเอียดเก่ียวกับหัวหนางานผูตรวจสอบภายในและหัวหนางานกำกับดูแลการปฏบัิตงิานของบริษัท (compliance)  

 

รายชื่อ/ตำแหนง 
อาย ุ
(ป) 

คุณวุฒิการศึกษา 

ความสัมพันธ
ทางครอบครัว

ระหวาง
ผูบริหาร 

สัดสวนการถือ
หุนในบริษัท 

(%) 

ประสบการณการทำงานในระยะ 5 ปยอนหลัง 

ชวงเวลา ตำแหนง ช่ือบริษัท ประเภทธุรกิจ 

นายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง 
- ผูตรวจสอบภายใน 

29 - ปริญญาตรี 
คณะบัญชี สาขาบญัช ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 
ประวัติการฝกอบรม 

- หลักสูตร “Fraud Audit” ป 2562 สมาคมผูตรวจสอบ
ภายในแหงประเทศไทย (IIAT) 

- หลักสูตร “ประกาศนียบัตรผูตรวจสอบภายในของประเทศ
ไทย” (CPIAT รุนที่ 59) ป 2562 

ไมมี ไมมี บริษัทจดทะเบียนและบริษัทในกลุม 

2561 - ปจจุบัน ผูตรวจสอบภายใน บริษัท โคแมนชี่ 
อินเตอรเนช่ันแนล 
จำกัด (มหาชน) 

พัฒนาและติดต้ัง
โปรแกรมเพ่ือการ
บริหารจัดการโรงแรม 

บริษัทหรือองคกรอื่น 

2557 - 2561 ผูชวยผูตรวจสอบ
ภายในอาวุโส 

บริษัท ควอนต้ัม 
พอยท คอนซัลติ้ง 
จำกัด 

การใหบริการงาน
ตรวจสอบและประเมิน
ความเพียงพอของระบบ
การควบคุมภายใน 
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-ไมมี- 
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-ไมมี- 
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