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2 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

ÊÒÃ¨Ò¡»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· / »ÃÐ¸Ò¹à¨éÒË¹éÒ·ÕèºÃÔËÒÃ 

ÊÓËÃÑºã¹»Õ 2563 ¹Õé àÃÒÁÑè¹ã¨ÇèÒ¨Ð

à»ç¹»Õ·ÕèàÃÒÁÕ¡ÒÃà»ÅÕèÂ¹á»Å§ÍÂèÒ§àËç¹ä´éªÑ´ 

ÁÕ¤ÇÒÁá¹è¹á¿é¹ÂÔè§¢Öé¹ã¹¡ÅØèÁºÃÔÉÑ·ã¹à¤Ã×Í 

«Ö è§¨Ðà»ç¹¾ÅÑ§ÊÓ¤Ñ¹Óä»ÊÙè¤ÇÒÁÊÓàÃç¨·Õè

ÂÑè§Â×¹ã¹Í¹Ò¤µ â´ÂµÅÍ´»Õ 2562 ·Õè¼èÒ¹

ÁÒ¹Ñé¹ à»ç¹»Õ·Õè¾ÔÊÙ¨¹ì¤ÇÒÁà¢éÁá¢ç§¢Í§àÃÒ

ªÒÇâ¤áÁ¹ ã¹á§è¢Í§»Ñ¨¨ÑÂÀÒÂ¹Í¡ ·Ñé§ã¹

´éÒ¹àÈÃÉ°¡Ô¨âÅ¡·ÕèªÐÅÍµÑÇáÅÐÁÕ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§

·Õè¨Ðà¢éÒÊÙèÀÒÇÐÇÔ¡Äµ ÍÑµÃÒà§Ô¹ºÒ·á¢ç§¤èÒ

¢Öé¹ ÀÒ¤¡ÒÃ·èÍ§à·ÕèÂÇä´éÃÑº¼Å¡ÃÐ·º¨Ò¡

Ê§¤ÃÒÁ¡ÒÃ¤éÒ áÅÐÁÕ¹Ñ¡·èÍ§à·Õ èÂÇ¨Õ¹ÁÒ

àÂ×Í¹ä·ÂÅ´Å§¨Ò¡»Õ¡èÍ¹ 

¨Ò¡á¹Çâ¹éÁ·Õèà¡Ô´¢Öé¹ ¨Ö§·ÓãËéâ¤áÁ¹ÁÕÍÑµÃÒ¡ÒÃàµÔºâµã¹»Õ 2562 äÁè

à»ç¹ä»ÍÂèÒ§·Õè¤Ò´ËÇÑ§ áµè¹Ñè¹¡çäÁèä´é·ÓãËéàÃÒËÂØ´¾Ñ²¹Ò ÃÐËÇèÒ§¡ÒÃà¡Ô´

ÀÒÇÐµèÒ§ æ àÃÒ¨Ö§¾ÅÔ¡ÇÔ¡ÄµãËéà»ç¹âÍ¡ÒÊ ¾Ñ²¹Òâ«ÅÙªÑ¹·Õè·ÓãËéà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ì

ÊÙ§ÊØ´ äÁèãªèà¾ÕÂ§á¤èà¡Ô´»ÃÐâÂª¹ì¡Ñº¼ÙéÁÕÊèÇ¹ä´éàÊÕÂ·Ø¡ÀÒ¤ÊèÇ¹ áµèàÃÒÁÍ§ä»

¶Ö§ÃÐ´Ñº»ÃÐà·È ·Õ è àÊÕÂâÍ¡ÒÊ·Ò§´éÒ¹ÀÒÉÕ¨Ò¡¡ÒÃà¡çºÀÒÉÕÁÙÅ¤èÒà¾Ô èÁã¹

¸ØÃ¡Ô¨ Online Travel Agency (OTA) àÃÒäÁèä´éÇÒ§º·ºÒ·¢Í§µ¹àÍ§à»ç¹

à¾ÕÂ§¼Ùé¾Ñ²¹Ò«Í¿µìáÇÃìà·èÒ¹Ñé¹ áµèàÃÒÂÑ§ÁØè§à¹é¹¡ÒÃÊÃéÒ§ÊÃÃ¤ìÊÔè§ãËÁè æ ·Õè´Õ

µèÍ¼Ù éºÃÔâÀ¤áÅÐ¤Ùè¤éÒ â´Âàฉ¾ÒÐÍÂèÒ§ÂÔè§´éÒ¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ·Õè ä´é¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹

ÁÒµÃ°Ò¹ÍÂèÒ§ CMMI ·ÕèÃÐ´Ñº 3 áÅÐ¡ÓÅÑ§ÁØè§Ë¹éÒà¾×èÍ¡éÒÇä»ÊÙèÃÐ´Ñº 5 ´éÇÂ

·ÕÁ§Ò¹¤Ø³ÀÒ¾·ÕèÊÒÁÒÃ¶´ÙáÅÅÙ¡¤éÒ·Ø¡¡ÅØèÁä´éÍÂèÒ§¤ÃÍº¤ÅØÁ áÅÐ¾ÃéÍÁ·Õè¨Ð

Ã è ÇÁÁ×Í¡ Ñº¤ Ù è ¤ é Ò  ã¹¡ÒÃÇÒ§á¼¹¡ÅÂ Ø·¸ ì à¾ × è ÍÊ¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÒÃ¢ÒÂ ´ éÇÂ

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ìÍÂèÒ§Á×ÍÍÒªÕ¾ ¡èÍãËéà¡Ô´¤ÇÒÁÊÓàÃç¨ÃèÇÁ¡Ñ¹ÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹ 

áÅÐã¹»Õ 2563 ¹Õé ºÃÔÉÑ·¾ÃéÍÁ¹ÓàÊ¹Í Application OTA ÊÑªÒµÔä·Â 

¹Ñè¹¤×Í Gogojii «Öè§à»ç¹¾ÃÐàÍ¡ã¹»Õ 2563 ¹Õé  ·Õè àÃÒ¨Ð¹ÓÃÐºº¡ÒÃ¨Í§áºº 

Online ·Ñé§âÃ§áÃÁ ÃéÒ¹ÍÒËÒÃ Ê»Ò Ê¹ÒÁ¡ÍÅì¿ µÑëÇà¤Ã×èÍ§ºÔ¹ áÅÐÃ¶àªèÒ 

ÁÒÃÇÁÍÂÙèã¹ Application à´ÕÂÇ «Öè§§Ò¹¹Õéà»ç¹¡ÒÃÃÇÁµÑÇ¢Í§¼Ùé àªÕ èÂÇªÒ



 

3 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

àฉ¾ÒÐ´éÒ¹¡ÒÃ·èÍ§à·ÕèÂÇ áÅÐ«Í¿µìáÇÃì ÍÂèÒ§á·é¨ÃÔ§ â´ÂàÃÒ¤Ò´¡ÒÃ³ìÇèÒ 

Gogojii ¨Ðà»ç¹ OTA ·Õ è¤¹ä·Â¹Ö¡¶Ö§à»ç¹à¨éÒáÃ¡·Õ è¨Ð·Ó¡ÒÃ¨Í§ â´ÂàÃÒ

ÁØè§à¹é¹¤¹ä·Â·èÍ§à·ÕèÂÇä·Â à¾×èÍäÁèãËéàÁç´à§Ô¹ÃÑèÇäËÅä»µèÒ§»ÃÐà·È à¾×èÍÊÃéÒ§

»ÃÐâÂª¹ìÊÙ§ÊØ´á¡è»ÃÐà·ÈªÒµÔ ÀÒ¤ÃÑ° ¼ÙéºÃÔâÀ¤ ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ´éÒ¹¡ÒÃ

·èÍ§à·ÕèÂÇ áÅÐ¼ÙéÁÕÊèÇ¹ä´éàÊÕÂ·Ø¡ÀÒ¤ÊèÇ¹ 

 ÍÕ¡Ë¹Öè§¤ÇÒÁáµ¡µèÒ§·ÕèÊÓ¤Ñ«Öè§¹Ñºà»ç¹¨Ø´á¢ç§ã¹¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃ¢Í§àÃÒ

¤×Í ¡ÒÃºÃÔ¡ÒÃÍÂèÒ§Á×ÍÍÒªÕ¾ àÃÒÁØè§à¹é¹ãËé¾¹Ñ¡§Ò¹àÃÒ·Ø¡ÀÒ¤ÊèÇ¹·Ó§Ò¹

ÍÂèÒ§ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ àÁ×èÍ¾¹Ñ¡§Ò¹ÁÕ¤ÇÒÁÊØ¢ ¤ÇÒÁÊØ¢¹Ñé¹¨ÐÊè§µèÍä»ä´éÍÕ¡äÁèÁÕ·Õè

ÊÔ é¹ÊØ´ áÅÐà¾×èÍà»ç¹¡ÒÃà¹é¹ÂéÓ¶Ö§¡ÒÃãËé¤ÇÒÁÊÓ¤Ñ´éÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ§Ò¹

à¾ × è Í ãË éÍ§¤ ì¡ÃÂÑ è §Â ×¹  ã¹»Õ  2563 ¹ Õ é à ÃÒ àÃ Ô è Á â¤Ã§¡ÒÃ Sustainability 

Development (SD) é́ÇÂ¡ÒÃ¡ÓË¹´·ÕÁà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤ì¡ÃãËéÂÑè§Â×¹ÍÂèÒ§

à»ç¹ÃÙ»¸ÃÃÁ áÅÐÍÕ¡¤ÃÑé§ã¹¤ÇÒÁÀÒ¤ÀÙÁÔã¨ã¹¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅÃÒÂ§Ò¹¡ÒÃ

¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ 2562 ·Õ è¼ èÒ¹ÁÒ COMAN ä´éÃÑº¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹ã¹ÃÐ´Ñº  

5 ´ÒÇ ¨Ò¡¡ÒÃ¼ÅÑ¡´Ñ¹¡ÒÃ¾Ñ²¹ÒÍ§¤ì¡ÃãËéÂÑ è§Â×¹ àµÔºâµÍÂèÒ§µèÍà¹× èÍ§ 

ÀÒÂãµéËÅ Ñ¡¡Ó¡Ñº´ ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ è´ Õ  ËÅ Ñ¡¸ÃÃÁÒÀÔºÒÅ·Õ è´ Õ  Á Õ¨Ã ÔÂ¸ÃÃÁ 

¨ÃÃÂÒºÃÃ³ ¤ÇÒÁâ»Ãè§ãÊ µèÍ¼ÙéÁÕÊèÇ¹ä´éàÊÕÂ·Ø¡½èÒÂ µÒÁ¤ÇÒÁµÑé§ã¨¢Í§

¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ··Ø¡·èÒ¹µÅÍ´ÁÒ 

 ·éÒÂÊØ´¹Õé¼Á¢ÍãËé¤ÓÁÑè¹ÇèÒàÃÒ¨Ð¹ÓÊÔè§ãËÁè æ ·Õè´ÕÁÒ¹ÓàÊ¹Íá¡è·èÒ¹¼Ùé¶×Í

ËØé¹ áÅÐ¼ÙéÁÕÊèÇ¹ä´éàÊÕÂ·Ø¡ÀÒ¤ÊèÇ¹ à¾×èÍÃèÇÁÊÃéÒ§¤ÇÒÁà¨ÃÔÃØè§àÃ×Í§ã¹¸ØÃ¡Ô¨

à¤ÕÂ§¢éÒ§ä»´éÇÂ¡Ñ¹ áÅÐã¹âÍ¡ÒÊ¹Õé¼ÁµéÍ§¢Í¢Íº¾ÃÐ¤Ø³·Ø¡·èÒ¹·ÕèãËé¡ÒÃ

Ê¹ÑºÊ¹Ø¹¡ÅØèÁâ¤áÁ¹ÁÒâ´ÂµÅÍ´·Ñé§ã¹»Õ·Õè¼èÒ¹ÁÒ áÅÐ·Õè¨Ðà¡Ô´¢Öé¹ã¹»ÕµèÍ æ ä» 

 

 

 

 

  (นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ) 

ประธานกรรมการบริษทั / ประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
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 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

ÊÒÃºÑ 
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¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô̈ ............................................................................................................................................................ 19 

ÀÒ¾ÃÇÁ¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô̈  ............................................................................................................................... 19 

ÅÑ¡É³Ð¡ÒÃ»ÃÐ¡Íº¸ØÃ¡Ô̈  ................................................................................................................................. 24 

¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ .......................................................................................................................................... 40 

ÇÔ̈ ÑÂáÅÐ¾Ñ²¹Ò ............................................................................................................................................................... 44 

â¤Ã§¡ÒÃã¹Í¹Ò¤µ .................................................................................................................................................. 46 

¢éÍ¾Ô¾Ò··Ò§¡ฎËÁÒÂ ............................................................................................................................................ 47 

¢éÍÁÙÅ·ÑèÇä»áÅÐ¢éÍÁÙÅÊÓ¤ÑÍ×è¹ ....................................................................................................................... 48 

¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃáÅÐ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô̈ ¡ÒÃ ........................................................................................................... 54 

¢éÍÁÙÅËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìáÅÐ¼Ùé¶×ÍËØé¹ ............................................................................................................................. 54 

â¤Ã§ÊÃéÒ§¡ÒÃ¨Ñ́ ¡ÒÃ ...........................................................................................................................................55 

¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô̈ ¡ÒÃ .............................................................................................................................................70 

¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµèÍÊÑ§¤Á ................................................................................................................................... 90 

ÃÐºº¡ÒÃ¤Çº¤ØÁáÅÐ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹ ........................................................................................ 96 

ÃÒÂ§Ò¹¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº ........................................................................................................... 100 

ÃÒÂ¡ÒÃÃÐËÇèÒ§¡Ñ¹ ............................................................................................................................................... 104 

°Ò¹Ð¡ÒÃà§Ô¹áÅÐ¼Å¡ÒÃ´Óà¹Ô¹§Ò¹ .............................................................................................................. 106 

¢éÍÁÙÅ·Ò§¡ÒÃà§Ô¹·ÕèÊÓ¤Ñ ............................................................................................................................... 106 

¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìáÅÐ¤ÓÍ¸ÔºÒÂ½èÒÂ¨Ñ́ ¡ÒÃ ................................................................................................. 112 

ÃÒÂ§Ò¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ố ªÍº¢Í§¤³Ð¡ÃÃÁ¡ÒÃµèÍÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ..................... 124 

ÃÒÂ§Ò¹·Ò§¡ÒÃà§Ô¹ ÃÒÂ§Ò¹¢Í§¼ÙéÊÍººÑªÕÃÑºÍ¹ØÒµ.................................................. 125 

 



 

5 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÃÒÂÅÐàÍÕÂ´à¡ÕèÂÇ¡Ñº¡ÃÃÁ¡ÒÃ ¼ÙéºÃÔËÒÃ ¼ÙéÁÕÍÓ¹Ò¨¤Çº¤ØÁ áÅÐàÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ̈ Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÒµÃÕ ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ÀÒ¤ÇÔªÒ¡ÒÃâ¦É³ÒáÅÐ¡ÒÃ»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹¸ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ

ÃÒÁ¤ÓáË§ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØè¹·Õè 121/2558 ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· (IOD) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¹¾ÅÑ¡É³ìà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹Ó Ê¶ÒºÑ¹ PeopleMap 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Enhancing Team Leadership Ê¶ÒºÑ¹ BrainAsset 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Mergers & Acquisitions – Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ OMEGAWORLDCLASS 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¼ÙéºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ·ÂÒ¡ÒÃµÅÒ´·Ø¹ ÃØè¹ 23 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Anti-Corruption the Practical Guide (ACPG) ÃØè¹·Õè 47/2018 ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁ

Ê¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· (IOD) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃ·èÍ§à·Õ èÂÇÊÓËÃÑº¼Ù éºÃÔËÒÃÃÐ´ÑºÊÙ§ ÃØ è¹·Õ è 3 »ÃÐ¨Ó»Õ 2562 

(Tourism Management Program for Executives: TME3) ¡ÒÃ·èÍ§à·ÕèÂÇáËè§»ÃÐà·Èä·Â 

(···.) 

¹ÒÂÊÁºÙÃ³ì ÈØ¢ÕÇÔÃÔÂÐ 

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤èÒµÍºá·¹ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

- »ÃÐ¸Ò¹à¨éÒË¹éÒ·ÕèºÃÔËÒÃ 

ÍÒÂØ 58 

ÇÑ¹áµè§µÑé§à»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¤ÃÑé§áÃ¡ : 28 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : 30.45 



 

6 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2546 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· / ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· / ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ

¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤èÒµÍºá·¹ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃ

¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õ è´ Õ / »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ / »ÃÐ¸Ò¹

à¨éÒË¹éÒ·ÕèºÃÔËÒÃ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2562 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ ·ÃÒàÇÅ ¨Ó¡Ñ´ 

- 2562 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· ÃÙÁ«ì ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ 

- 2562 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· àÍäÍ «Í¿·ì ¨Ó¡Ñ´ 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·/»ÃÐ¸Ò¹à¨éÒË¹éÒ·ÕèºÃÔËÒÃ 

ºÃÔÉÑ· ÇÔ¹ÊµÒÃìà·¤ ¨Ó¡Ñ´ 

- 2560 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· «Ô¹à¹à¨ÍÃì à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ 

 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¹ÒÂ¡ÊÁÒ¤Á 

ÊÁÒ¤Á¡ÒÃ¤éÒÊè§àÊÃÔÁ¡ÒÃÊè§ÍÍ¡ÍØµÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µìáÇÃìä·Â 

- 2558 – 2558 ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

PT. COMANCHE INTERNATIONAL INDONESIA »ÃÐà·ÈÍÔ¹â´¹Õà«ÕÂ 

- 2554 – 2558 ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

COMANCHE INTERNATIONAL MALAYSIA SDN BHD »ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ 

- 2556 – 2558 ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

COMANCHE INTERNATIONAL VIETNAM CO., LTD. »ÃÐà·ÈàÇÕÂ´¹ÒÁ 

- 2558 – 2558 ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

º¨¡. äÍÂÃÒ ÇÕ«Õ 

¨Ó¹Ç¹ºÃÔÉÑ··Õè´ÓÃ§µÓáË¹è§¡ÃÃÁ¡ÒÃ : ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ 1 ºÃÔÉÑ· 

 : ºÃÔÉÑ··ÑèÇä» 5 ºÃÔÉÑ· 

     

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 



 

7 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÒµÃÕ ¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊµÃìáÅÐ¡ÒÃºÑªÕ ÊÒ¢Ò¡ÒÃºÑªÕ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Director Certification Program (DCP) ÃØè¹·Õè 36/2546 ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· (IOD) 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2558 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· / »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

/ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕ èÂ§ /¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ

¡ÓË¹´¤èÒµÍºá·¹ / »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè Ṍ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¹Ò§´ÅÄ´Õ ¾Ã¾Ô¾Ñ²¹ì 

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè Ṍ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ÍÒÂØ 73 »Õ 

ÇÑ¹áµè§µÑé§à»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¤ÃÑé§áÃ¡ : 28 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ -äÁèÁÕ- 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- 2560 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ËÑÇË¹éÒ½èÒÂµÃÇ¨ÊÍº 

ÁÙÅ¹Ô¸Ôâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§ 

- 2554 – 2559 ÃÍ§ËÑÇË¹éÒ½èÒÂµÃÇ¨ÊÍº 

ÁÙÅ¹Ô¸Ôâ¤Ã§¡ÒÃËÅÇ§ 

¨Ó¹Ç¹ºÃÔÉÑ··Õè´ÓÃ§µÓáË¹è§¡ÃÃÁ¡ÒÃ : ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ 1 ºÃÔÉÑ· 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 



 

8 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ÒÂàฉÅÔÁ¾Å µÙé¨Ô¹´Ò 

- »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤èÒµÍºá·¹ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ 

ÍÒÂØ 58 »Õ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »Ã ÔÒâ· Faculty of Business Administration, Business Administration, Southern New 

Hampshire University »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 

- »ÃÔÒµÃÕ Faculty of Science in Business Administration, Management Information 

Systems, Southern New Hampshire University »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Director Certification Program (DCP) ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·

ä·Â (IOD) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃÀÒÇÐ¼Ùé¹Ó ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁÔªÔá¡¹ áÍ¹ÍÒàºÍÃì ÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· / ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº / 

»ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤èÒµÍºá·¹ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

ÇÑ¹áµè§µÑé§à»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¤ÃÑé§áÃ¡ : 20 Ņ̃¹ÇÒ¤Á 2561 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : -äÁèÁÕ- 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- 2562 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· àÅÔÃì¹à·¤ ¨Ó¡Ñ´ 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¼ÙéªèÇÂ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

ÊÓ¹Ñ¡§Ò¹¾Ñ²¹ÒÇÔ·ÂÒÈÒÊµÃìáÅÐà·¤â¹âÅÂÕáËè§ªÒµÔ 

- 2535 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· äÍÍÒÃìàÍÊ ¨Ó¡Ñ́  

- 2555 – 2561 ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ 

à¢µÍØµÊÒË¡ÃÃÁ«Í¿µìáÇÃì»ÃÐà·Èä·Â 

¨Ó¹Ç¹ºÃÔÉÑ··Õè´ÓÃ§µÓáË¹è§¡ÃÃÁ¡ÒÃ : ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ 1 ºÃÔÉÑ· 

 : ºÃÔÉÑ··ÑèÇä» 2 ºÃÔÉÑ· 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 



 

9 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÒâ· School of Management, Science in Financial Analysis, University of San 

Francisco »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 

- »Ã ÔÒµÃÕ  Faculty of Arts and Social Sciences, Economics, University of Sydney 

»ÃÐà·ÈÍÍÊàµÃàÅÕÂ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

- ËÅÑ¡Ê ÙµÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØ è¹·Õ è 115/2558 ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁ

Ê¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· (IOD) 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2558 – »Ñ¨¨ØºÑ¹  ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· / ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¹ÒÂ¡Ñ¹ª¹Ð¾Å à¡ÔÃì· ÁÒàªÅÅì 

«ÕàÃÕÂÅ ÇÑ¹ ¤ÍÁà¾ÍÃì¹ÍÅìàÅÍ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ÍÒÂØ 38 »Õ 

ÇÑ¹áµè§µÑé§à»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¤ÃÑé§áÃ¡ : 28 ¡Ñ¹ÂÒÂ¹ 2558 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : -äÁèÁÕ- 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· àÍçÁàÍÊáÍÅ «Í¿µìáÇÃì (ä·ÂáÅ¹´ì) ¨Ó¡Ñ´ 

- 2560 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ »ÃÐ¸Ò¹¡ÃÃÁ¡ÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÍÔÊÃÐ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃµÃÇ¨ÊÍº 

ºÃÔÉÑ· áÍÅ.ÇÕ.à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2558 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· äÎºÃÔ´ ¾ÒÃì·à¹ÍÃìÊ ¨Ó¡Ñ´ 

- 2558 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ Managing Partner 

Ross & Van Compernolle 

¨Ó¹Ç¹ºÃÔÉÑ··Õè´ÓÃ§µÓáË¹è§¡ÃÃÁ¡ÒÃ : ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ 2 ºÃÔÉÑ· 

 : ºÃÔÉÑ··ÑèÇä» 3 ºÃÔÉÑ· 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 



 

10 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »Ã ÔÒâ· College of Business and Public Administration, MBA in Finance, California 

State University »ÃÐà·ÈÊËÃÑ°ÍàÁÃÔ¡Ò 

- »ÃÔÒµÃÕ ¤³Ð¾Ò³ÔªÂÈÒÊµÃìáÅÐ¡ÒÃºÑªÕ ÊÒ¢Ò¡ÒÃµÅÒ´ ¨ØÌÒÅ§¡Ã³ìÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØè¹·Õè 155/2561 

- â¤Ã§¡ÒÃÍºÃÁ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¹ÇÑµ¡ÃÃÁ¼Ùé»ÃÐ¡Íº¡ÒÃ ÃØè¹ 2 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Director Certification Program (DCP) ÃØè¹·Õè 271/2019 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· / ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃ

ËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤èÒµÍºá·¹ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2549 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ »ÃÐ¸Ò¹à¨éÒË¹éÒ·ÕèºÃÔËÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· «Ô¹à¹à¨ÍÃì à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ 

¹ÒÂฉÑµÃªÑÂ âµàÅÔÈÁ§¤Å 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃÊÃÃËÒáÅÐ¡ÓË¹´¤èÒµÍºá·¹ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº Ù́áÅ¡Ô¨¡ÒÃ·Õè´Õ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

- »ÃÐ¸Ò¹à¨éÒË¹éÒ·ÕèºÃÔËÒÃ SYN 

ÍÒÂØ 50 »Õ 

ÇÑ¹áµè§µÑé§à»ç¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·¤ÃÑé§áÃ¡ : 8 ¾ÄÈ Ô̈¡ÒÂ¹ 2561 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : -äÁèÁÕ- 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- äÁèÁÕ - 

¨Ó¹Ç¹ºÃÔÉÑ··Õè´ÓÃ§µÓáË¹è§¡ÃÃÁ¡ÒÃ : ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹ 1 ºÃÔÉÑ· 

 : ºÃÔÉÑ··ÑèÇä» 1 ºÃÔÉÑ· 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 



 

11 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Strategic CFO in Capital Markets ÃØè¹·Õè 5 »ÃÐ¨Ó»Õ 2560 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Director Accreditation Program (DAP) ÃØè¹·Õè 110/2557 ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁ

Ê¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· (IOD) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Company Reporting Program (CRP) ÃØè¹·Õè 57/2557 ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· (IOD) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Effective Minutes Taking (EMT) ÃØè¹·Õè 29/2557 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¹¾ÅÑ¡É³ìà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò¤ÇÒÁà»ç¹¼Ùé¹Ó Ê¶ÒºÑ¹ PeopleMap 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Enhancing Team Leadership Ê¶ÒºÑ¹ BrainAsset 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Mergers & Acquisitions – Financial, Legal, and Tax Strategies and Planning 

Ê¶ÒºÑ¹ÇÔ¨ÑÂ OMEGAWORLDCLASS 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ TFRS ·Ø¡ฉºÑº »ÃÐ¨Ó»Õ 2561 ÃØè¹·Õè1/61 ÊÀÒÇÔªÒªÕ¾ºÑªÕã¹¾ÃÐºÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀì 

¹Ò§ÊÒÇ´ÒÃØ³Õ á«èµÑé§ ÍÒÂØ 49 »Õ 

ÊÑ́ ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : 0.0057 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ 

- ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½èÒÂºÑªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÒµÃÕ ¤³ÐºÑªÕ ÊÒ¢ÒÊÍººÑªÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤éÒä·Â 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- 2556 – 2558 ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· / àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· / ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½èÒÂºÑªÕ

áÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ 

ºÃÔÉÑ· áÍÅ´Õ«Õ à ḉ¹·ÑÅ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 



 

12 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2559 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ / ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

½èÒÂºÑªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2560 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· «Ô¹à¹à¨ÍÃì à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· ÇÔ¹ÊµÒÃìà·¤ ¨Ó¡Ñ´ 

- 2562 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· àÍäÍ «Í¿·ì ¨Ó¡Ñ´ 

- 2562 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ ·ÃÒàÇÅ ¨Ó¡Ñ´ 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 



 

13 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½èÒÂ¡ÒÃµÅÒ´ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2546 – 2561 ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½èÒÂ¡ÒÃµÅÒ´ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2560 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· «Ô¹à¹à¨ÍÃì à·¤â¹âÅÂÕ ¨Ó¡Ñ´ 

¹ÒÂÀÔÃÁÂì àÁ¸ÒÇÕÃÐ¾§Èì 

- ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½èÒÂ¡ÒÃµÅÒ´ 

ÍÒÂØ 51 »Õ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÒµÃÕ ¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊµÃì ÊÒ¢Ò»ÃÐªÒÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧ 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÊÂÒÁ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ �The CMO Academy ÃØè¹·Õè 5� 

ÊÁÒ¤Á¡ÒÃµÅÒ´áËè§»ÃÐà·Èä·Â 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : 0.0566 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- äÁèÁÕ - 



 

14 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ / ¡ÃÃÁ¡ÒÃ¡Ó¡Ñº´ÙáÅ¡Ô¨¡ÒÃ / ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ

½èÒÂ Ø̧Ã¡ÒÃáÅÐºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2562 – »Ñ̈ ¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· ÃÙÁ«ì ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· ÇÔ¹ÊµÒÃìà·¤ ¨Ó¡Ñ´ 

- 2559 – 2560 ÃÑ¡ÉÒ¡ÒÃËÑÇË¹éÒ½èÒÂ·ÃÑ¾ÂÒ¡ÃºØ¤¤ÅáÅÐ¸ØÃ¡ÒÃ·ÑèÇä» / ¼Ùé¨Ñ´¡ÒÃ

½èÒÂ¸ØÃ¡ÒÃ (General Administrative Manager) / àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃ

ºÃÔÉÑ· 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2546 – 2558 ¼ÙéªèÇÂ¼ÙéºÃÔËÒÃ (Executive Assistant Manager) 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

 

¹Ò§ÊÒÇ»ÒÃÔªÒµÔ ÊØ¹·Ã 

- ¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔËÒÃ  

- ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½èÒÂ¸ØÃ¡ÒÃáÅÐºÃÔËÒÃ§Ò¹·ÑèÇä» 

ÍÒÂØ 46 »Õ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÒµÃÕ ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨ ÊÒ¢Ò Ø̧Ã¡Ô¨ÃÐËÇèÒ§»ÃÐà·È 

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ Ø̧Ã¡Ô¨ºÑ³±ÔµÂì 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Company Secretary  Program (CSP) ÃØè¹·Õè 71/2559 

ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ· (IOD) 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : 0.0566 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- äÁèÁÕ - 
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 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹ÒÂà¨ÁÊì áÎ§¤ìà¤ÇÔª ÍÒÂØ 55 »Õ 

- ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½èÒÂ¾Ñ²¹ÒµÑÇá·¹¨ÓË¹èÒÂ 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : 0.0050 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- Prince George Senior Secondary Graduate 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2560 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ ¼ÙéÍÓ¹ÇÂ¡ÒÃ½èÒÂ¾Ñ²¹ÒµÑÇá·¹¨ÓË¹èÒÂ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- 2556 – 2560 ¼Ùé¨Ñ́ ¡ÒÃ½èÒÂ¾Ñ²¹Ò¸ØÃ¡Ô¨ 

ºÃÔÉÑ· ¨ÕÍÕ·Õ«Õ (»ÃÐà·Èä·Â) ¨Ó¡Ñ´ 
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 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2561 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ Corporate Account 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2558 – 2560 ¼Ùé¨Ñ́ ¡ÒÃá¼¹¡ºÑªÕáÅÐ¡ÒÃà§Ô¹ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¹Ò§ÊÒÇÊØ¾ÑµÃÒ ËÔÃÑÒ¹¹·ì 

- Corporate Account 

ÍÒÂØ 31 »Õ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÒâ· ¤³ÐºÃÔËÒÃ Ø̧Ã¡Ô¨ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÃÒÁ¤ÓáË§ 

- »ÃÔÒµÃÕ ¤³ÐºÃÔËÒÃ¸ØÃ¡Ô¨áÅÐà·¤â¹âÅÂÕÊÒÃÊ¹à·È

ÊÒ¢Ò¡ÒÃºÑªÕ  ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂà·¤â¹âÅÂÕÃÒªÁ§¤ÅµÐÇÑ¹ÍÍ¡ 

ÇÔ·ÂÒà¢µ¨Ñ¡Ã¾§ÉÀÙÇ¹ÒÃ¶ 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : 0.0057 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- 2557 – 2558 ËÑÇË¹éÒ½èÒÂºÑªÕ 

ºÃÔÉÑ· ¨ÕâÍà·ÍÃìÁÔ¡Êì ¨Ó¡Ñ´ 

- 2550 – 2556 à¨éÒË¹éÒ·Õè½èÒÂºÑªÕ 

ºÃÔÉÑ· ¤ÒÃìºÙµÔ¤ ¨Ó¡Ñ´ 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹¸ì·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 
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 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃ½Ö¡ÍºÃÁ 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Board Reporting Program (BRP) ÃØè¹·Õè 25/2561, ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (IOD) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Company Secretary Program (CSP) ÃØè¹·Õè 85/2561, ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (IOD) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ Company Reporting Program (CRP) ÃØè¹·Õè 19/2560, ÊÁÒ¤ÁÊè§àÊÃÔÁÊ¶ÒºÑ¹

¡ÃÃÁ¡ÒÃºÃÔÉÑ·ä·Â (IOD) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ à·¤¹Ô¤¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËìáÅÐºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁàÊÕèÂ§â¤Ã§¡ÒÃÅ§·Ø¹à¾×èÍÊÃéÒ§ÁÙÅ¤èÒà¾ÔèÁ¢Í§

¡Ô¨¡ÒÃÍÂèÒ§ÂÑè§Â×¹, µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìáËè§»ÃÐà·Èä·Â (SET) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃºÃÔËÒÃ¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµèÍÊÑ§¤Áà¾×èÍ¡ÒÃ¾Ñ²¹Ò·ÕèÂÑè§Â×¹ ÃØè¹·Õè 1/2560, µÅÒ´

ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìáËè§»ÃÐà·Èä·Â (SET) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃÇÔà¤ÃÒÐËì¤ÇÒÁàÊÕèÂ§áÅÐ»ÃÐà´ç¹ÊÓ¤Ñ´éÒ¹¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ ÃØè¹·Õè 2/2560,µÅÒ´

ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìáËè§»ÃÐà·Èä·Â (SET) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃ»ÃÐàÁÔ¹¼ÅáÅÐ¡ÒÃ¨Ñ´¡ÒÃ¢éÍÁÙÅ´éÒ¹¤ÇÒÁÃÑº¼Ô´ªÍºµèÍÊÑ§¤Á ÃØè¹·Õè 2/2560, 

µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìáËè§»ÃÐà·Èä·Â (SET) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃ¨Ñ´·ÓÃÒÂ§Ò¹áËè§¤ÇÒÁÂÑè§Â×¹ ÃØè¹·Õè 1/2560, µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾ÂìáËè§»ÃÐà·È

ä·Â (SET) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ ¡ÒÃ»¯ÔºÑµÔ§Ò¹µÃÇ¨ÊÍºÊÓËÃÑº¼ÙéµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹Á×ÍãËÁè ÃØè¹·Õè 2/2560,ÊÁÒ¤Á

¼ÙéµÃÇ¨ÊÍºÀÒÂã¹áËè§»ÃÐà·Èä·Â (Êµ·.) 

- ËÅÑ¡ÊÙµÃ àÊÃÔÁÈÑ¡ÂÀÒ¾ãËé¡Ô̈ ¡ÒÃ ¼èÒ¹¡ÒÃºÃÔËÒÃ¡ÒÃà§Ô¹ÍÂèÒ§Á×ÍÍÒªÕ¾, µÅÒ´ËÅÑ¡·ÃÑ¾Âì

áËè§»ÃÐà·Èä·Â (SET) 

¹ÒÂ¹Ô¡ØÅ µÑé§¹ÔÅ·ÃÑ¾Âì 

- àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· 

- ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧ 

ÍÒÂØ 30 »Õ 

»ÃÐÇÑµÔ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ 

- »ÃÔÒµÃÕ ¤³ÐºÑªÕ ÊÒ¢ÒºÑªÕ ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂËÍ¡ÒÃ¤éÒä·Â 

- »ÃÔÒµÃÕ ¤³Ð¹Ôà·ÈÈÒÊµÃì ÊÒ¢ÒÇÔ·ÂØ¡ÃÐ¨ÒÂàÊÕÂ§áÅÐÇÔ·ÂØ

â·Ã·ÑÈ¹ì ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¡ÃØ§à·¾ 

ÊÑ´ÊèÇ¹¡ÒÃ¶×ÍËØé¹ÃéÍÂÅÐ : 0.0057 
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»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·¨´·ÐàºÕÂ¹áÅÐºÃÔÉÑ·ã¹¡ÅØèÁ) 

- 2560 – »Ñ¨¨ØºÑ¹ àÅ¢Ò¹Ø¡ÒÃºÃÔÉÑ· / ¹Ñ¡Å§·Ø¹ÊÑÁ¾Ñ¹¸ì 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

- 2558 – 2560 à¨éÒË¹éÒ·ÕèÍÒÇØâÊ ½èÒÂºÑªÕ-ºÃÔËÒÃ 

ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

»ÃÐÊº¡ÒÃ³ì (ºÃÔÉÑ·ËÃ×ÍÍ§¤ì¡ÃÍ×è¹) 

- 2558 – 2558 à¨éÒË¹éÒ·ÕèºÑªÕ 

ºÃÔÉÑ· áÍÅ´Õ«Õ à´ç¹·ÑÅ ¨Ó¡Ñ´ (ÁËÒª¹) 

¤ÇÒÁÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧·Ò§¤ÃÍº¤ÃÑÇÃÐËÇèÒ§¼ÙéºÃÔËÒÃ : -äÁèÁÕ- 
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 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

การประกอบธรุกิจ 

ภาพรวมการประกอบธุรกจิ 

วิสัยทัศน: 

 เปนผูนำในการพัฒนาและใหบริการ Software Solutions แบบครบวงจรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 

ดวยการสรางนวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อสงมอบประโยชนอยางสูงสุดตอผูที่เกี่ยวของ และเพิ่มมูลคารายไดจากการ

สงออก Thailand Tourism IT Software Solutions  ไปยังตางประเทศ ภายใตหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

พันธกจิ: 

(1) พัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑและบริการดาน Software Solutions แบบครบวงจร และเปนผูนำการ

ใหบริการ Software Solutions ในอุตสาหกรรมการทองเท่ียว 

(2) ขยายโอกาสทางธุรกิจในการสรางพันธมิตรกับเครือขายผูบริการซอฟตแวรที่เกี ่ยวของทางดานการ

ทองเที่ยวทั้งในประเทศและตางประเทศ 

(3) เสริมสรางความสัมพันธกับลูกคาใหกลายเปนพันธมิตรทางธุรกิจ ทางการคา เพื่อใหสามารถตอบสนอง

ความตองการของลูกคาไดอยางแทจริง 

เปาหมายและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจ:  

บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะขยายฐานลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาความเปน

ผูนำในการเปนผูพัฒนาและใหบริการระบบงานในอุตสาหกรรมการทองเที่ยวแบบครบวงจร โดยมุงเนนการพัฒนา 

และ/หรือ เปนเจาของโปรแกรมที่มีประสทิธิภาพ สามารถตอบสนองการใชงานของลูกคาไดอยางตอเนื่อง 

 ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดกลยุทธหลัก 3 ป เพ่ือขยายฐานลูกคาและฐานรายได ดังนี้ 

 พัฒนาระบบงานเพื่อสงเสริมการใชงานโปรแกรม Comanche Hotel Software อยางตอเนื่อง โดย

ฝายพัฒนาระบบของบริษัทฯ 

 รวมวิจัยและพัฒนากับบริษัทยอยซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญในระบบการบริหารจัดการ ใหกับธุรกิจตาง ๆ  ใน

อุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อกอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ดานไอที ที่เปนประโยชนอยางครบวงจรตออุตสาหกรรม

ทองเที่ยวของประเทศไทย และสามารถนำไปตอยอดธุรกิจกับอุตสาหกรรมทองเที่ยวในตางประเทศ 

 ศึกษาเพื่อเขารวมลงทุนกับบริษัทอื่นซึ่งเปนผูพัฒนาและเปนเจาของระบบงานที่สำคัญที่เกี่ยวของกับ

อุตสาหกรรมการทองเที ่ยวที ่บร ิษัทฯ คาดวาจะสามารถนำมาเชื ่อมตอกับระบบงานปจจุบันของบริษัทฯ ได  

เพื ่อสรางมูลคาเพิ ่มใหกับโปรแกรมงานของบริษัทฯ โดยระบบงานที่สำคัญ ไดแก ระบบบริหารงานหองอาหาร  

ระบบบริหารงานสปา ระบบบริหารงานสนามกอลฟและสมาชิก ระบบบริหารงานรถเชา ระบบบริหารงานสำรอง 

บัตรโดยสารเครื่องบิน และระบบการจองเพื่องานทองเที่ยวทั้งแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับลูกคา (B2C) 

เปนตน 
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กลุมบริษัท โคแมนชี ่อินเตอรเนช่ันเเนล จำกัด (มหาชน) โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีโครงสรางการถือหุน ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

  

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (“SYN”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนา จำหนาย ติดตั้ง และใหบริการโปรแกรม และอุปกรณคอมพิวเตอร 

โดยเนนซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจรานอาหาร สปา และคาปลีก โดยจด

ทะเบียนลขิสิทธิ์โปรแกรม pRoMiSe System กับกรมทรัพยสินทางปญญา 

บรษิัท วินสตารเทค จำกัด (“WST”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนา จำหนาย ติดต้ัง และใหบริการโปรแกรม โดยเนนซอฟตแวรเพ่ือ

การบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอลฟแบบครบวงจร โดยจดลิขสิทธิ์ทรัพยสิน

ทางปญญา และไดการรับรองมาตรฐาน ISO29110 ในสวนการพัฒนาโปรแกรม 

บริษัท เอไอซอฟท จำกัด (“AI SOFT”) 

ประกอบธุรกิจพัฒนา จำหนาย ติดตั้ง และใหบริการโปรแกรมสำหรับระบบการ

สำรองที่นั่งสายการบินออนไลน โดยเปนพันธมิตรกับ AMADEUS Southeast Asia 

และ AMADEUS Asia ซึ ่งมีลูกคาที ่เปนตัวแทนธุรกิจทองเที ่ยวและสายการบิน

มากกวา 200 ราย ทั้งในประเทศและภมูิภาคเอเชียแปซิฟก 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (“ROOMZ”) 

ประกอบธุรกิจใหบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและพัฒนารายได

ใหกับโรงแรม วิเคราะหการบริหารจัดการและพัฒนารายไดใหกับโรงแรมโดย

ผูเชี ่ยวชาญ ทำใหสามารถวางแผนการขายหองพักไดอยางเหมาะสม ตรงตอความ

ตองการของลูกคา ในเวลาที่ถูกตอง ดวยราคาที่ดี ผานชองทางที่เหมาะสม 

บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“CMT”) 

 ประกอบธุรกิจเปนผูใหบรกิารสำรองที่พัก ตั๋วเครื่องบิน รถเชา และอื่น ๆ 

 ที่เก่ียวของกับธุรกจิทองเที่ยวทุกประเภท 

51.00% 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกดั (มหาชน) (“COMAN”) 

ประกอบธุรกิจหลักเปนผูพัฒนา เพื่อจำหนาย ติดตั้ง และใหบริการซอฟตแวรหรือโปรแกรม

สำเร็จรูประบบบรหิารงานโรงแรมและเซอรวิสอะพารตเมนตครบวงจร โดยจดทะเบียนลิขสิทธ์ิ

โปรแกรม Comanche Hotel Software และลงทุนในบริษัทอ่ืน 

 

99.99% 

51.00% 

51.00% 

99.99% 

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล 

กรรมการบริษัท/ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร SYN 
15% 
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นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เขาขายบุคคลที่มีความขัดแยง เนื่องจาก เปนกรรมการบริษัทฯ และถือหุนในบริษัทยอย

รอยละ 15 ของจำนวนหุนทั้งหมด เน่ืองจากนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนผูท่ีมปีระสบการณทางดานธุรกิจซอฟตแวร ดานการ

ทองเที่ยวมาอยางยาวนาน อีกทั้ง มีความรู ความสามารถ ประสบการณ วสิัยทัศน ทัศนคติ ที่เหมาะสมกับตำแหนงกรรมการ

บรษิัท 

โดยบริษัทฯ มีขอบังคับที่วาดวยเรื่องของกรรมการดังนี้ “...กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด กรรมการทานนั้นไมมี

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

เห็นวาไมมีผลกระทบตอการตัดสินใจในการดำรงตำแหนงกรรมการบรษิัท 

อีกทั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนผูถือหุนของบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด กอนที่จะเขาดำรงตำแหนง

กรรมการบริษทั และไดรับพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2562 ดวยผลคะแนนเปนเอกฉันท 

ดวยเหตุนี้บริษัทฯ จึงเห็นวาการแตงตั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ใหดำรงตำแหนงเปนกรรมการบริษัท แมวาจะมี 

Conflict of Interest ระหวางกรรมการบริษัทกับบรษัิทยอย แตกเ็ปนไปดวยประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน 

 สรุปเหตุการณสำคัญของบริษทั โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

ป พ.ศ. รายละเอียด 

2549 - รางวลัชนะเลิศ Thailand ICT Awards 2006 ในสาขา Tourism and Hospitality  

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

ซึ่งเปนงานประกวดผลิตภัณฑทางดานซอฟตแวรของประเทศในกลุ ม Asia Pacific โดยมีประเทศ

สมาชิก 16 ประเทศ  

2551 - วันท่ี 4 ธันวาคม 2551 คณะกรรมการสงเสริมการลงทุนไดอนุมัติใหบริษัท ไดรับการสงเสริมการลงทุน 

ประเภทธุรกิจ Enterprise Software และ Digital Content  

2552 - วันที ่ 13 พฤษภาคม 2552 ไดร ับใบรับรองการแจงขอมูลการจดลิขสิทธิ ์โปรแกรม ภายใตชื่อ 

“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 มหาวิทยาลัยคารเนกีเมลลอน ประเทศสหรัฐอเมริกา 

2559 - วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2559 ไดมีมติอนมุตัิใหดำเนินการแปรสภาพ

จากบริษัทจำกัด เปนบริษัทมหาชนจำกัด และเปล่ียนแปลงชื่อเปน บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล 

จำกัด (มหาชน) และมีมติเปลี่ยนแปลงมูลคาหุนที่ตราไวจาก 100 บาทตอหุน เปน 0.50 บาทตอหุน  

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

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

บาทตอหุน และเสนอใหมีการจัดสรรหุนเพื่อเสนอขายตอประชาชนเปนครั้งแรก (Initial Public 

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

2560 - วันที่ 20 มิถุนายน 2560 บริษัทไดซ้ือหุนสามัญของบรษิัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 51,000 หุน 

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

51.00 ของทุนท่ีชำระแลว 

- วันท่ี 30 สิงหาคม 2560 ไดรบัรางวัล Prime Minister’s Export Award : PM Award 2017) ในดาน

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

ซึ่งไดรับมอบจากทานนายกรัฐมนตร ีพลเอกประยทุธ จันทรโอชา จัดข้ึนโดยกรมสงเสรมิการคาระหวาง

ประเทศ 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 โดยไดรับสิทธิยกเวนภาษีเงินไดนิติบุคคลมีกำหนดเวลา 7 ป นับแตวันที่เริ่มมีรายไดจาก

การประกอบกจิการ ซ่ึงคือวันที่ 6 มิถนุายน 2561 

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

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

รอยละ 87.50 ของทุนที่ชำระแลว 

- วันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 บริษัทไดรับการประเมิน 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 ของทุนที่ชำระแลว 

- วันท่ี 14 พฤษภาคม 2562 บริษัทไดเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด จำนวน 

40,798 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท เรียกชำระแลวในสัดสวนรอยละ 37.50 หรือหุนละ 37.50 

บาท รวมเปนจำนวนเงิน 1,529,925 บาท โดยบริษัทถือหุนเปนจำนวนรอยละ 51.00 ของทุนที่ชำระ

แลว 

- 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 

- วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 บริษัทรับโอนหุนของบริษัท วินสตารเทค จำนวน 4,122 หุน จากผูถือหุน

รายหนึ่ง โดยไมตองจายชำระคาหุนดังกลาว ทำใหสัดสวนการลงทุนในบริษัท วินสตารเทค จำกัด 
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ป พ.ศ. รายละเอียด 

เปล่ียนแปลงจากเดิมที่บริษทัถือหุนจำนวน 28,875 หุน คิดเปนรอยละ 87.50 ของทุนที่ชำระแลว เปน

ถือหุนทั้งหมด จำนวน 32,997 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนท่ีชำระแลว 

- วันที ่ 28 ตุลาคม 2562 บริษัทไดร ับการประเมินโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียน ในระดับ 5 ดาว จากสถาบันกรรมการบริษัทไทย 
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ลักษณะการประกอบธุรกิจ 

กลุมบริษัท ซึ่งปจจุบันประกอบไปดวย บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ” หรือ 

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

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

การจำหนายและใหบริการสำหรับป 2560 – 2562 ตามรายละเอียดดังนี้ 

ตารางแสดงประเภทรายไดจากการขายและใหบริการ  

        หนวย: ลานบาท 

รายได 

งบการเงนิรวมสำหรบัป 

2560 2561 2562  

มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ มูลคา รอยละ 
อตัราการ

เติบโต 

รายไดจากการจำหนายโปรแกรมและบริการที่เก่ียวของโดยบริษัทฯ  

จำหนายและบริการติดตั้งโปรแกรม 47.25 27.06 61.56 35.46 41.59 21.17 -32.44% 

บริการดแูลรักษาและซอมบำรงุ 40.92 23.44 46.83 26.98 48.29 24.58 3.12% 

งานบริการอ่ืน ๆ1 3.55 2.03 4.15 2.39 2.76 1.40 -33.49% 

รวม 91.72 52.53 112.54 64.83 92.64 47.15 -17.68% 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิาร และดแูลรกัษาซอมบำรุงที่เกีย่วของโดย SYN 

 29.12 16.68 57.18 32.94 68.81 35.02 20.34% 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิาร และดแูลรักษาซอมบำรุงท่ีเก่ียวของโดย WST 

 - - 3.86 2.23 2.13 1.09 -44.82% 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิาร และดแูลรักษาซอมบำรุงท่ีเก่ียวของโดย AISOFT 

 - - - - 28.72 14.62 n/a3 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิาร และดแูลรักษาซอมบำรุงท่ีเก่ียวของโดย ROOMZ 

 - - - - 4.17 2.12 n/a4 

รายไดจากการจำหนายและใหบรกิารโดย CMT 

 - - - - - - n/a5 

รวมรายไดจากการขายและใหบริการ 120.84 100.00 173.58 100.00  100.00  

 

หมายเหต:ุ 1 บริการอื่นที่เกีย่วของ เชน การลงโปรแกรมใหม และการแกไขปญหาการใชงานเปนรายคร้ัง เปนตน 
2 บริษัทฯ เขาลงทุนใน WST ตั้งแตวันท่ี 1 มิถุนายน 2562 
3 ไมสามารถคำนวณได เน่ืองจากบริษัทฯ เขาลงทุนใน AISOFT ต้ังแตวันที ่21 มกราคม 2562 
4 ไมสามารถคำนวณได เน่ืองจากบริษัทฯ เขาลงทุนใน ROOMZ ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 
5 ไมสามารถคำนวณได เน่ืองจากบริษัทฯ เขาลงทุนใน CMT ตั้งแตวันที่ 20 มิถนุายน 2562 
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1. 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  

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 
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แผนภาพแสดงการเช่ือมตอระบบงานตาง ๆ ของโปรแกรม “Comanche Hotel Software” 

 
 

 

นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดพัฒนากลุมผลติภณัฑชุดใหมเพิ่มเติมช่ือ VICTOR ซึ่งเปนโปรแกรมทีส่ามารถใชงานผาน

เครือขายอินเตอรเนต็ได ซ่ึงเปนเทคโนโลยีที่ไดรับความนิยมอยางมากในปจจุบัน โดยมรีายละเอียดแตละระบบงาน ดังนี ้

ระบบงาน 

(System Module) 

ลักษณะการทำงาน 

(Feature) 

WCFO ระบบงานสำหรับบริหารงานโรงแรม และเซอรวิสอะพารตเมนต ในแผนกตอนรบัและสำรองที่พัก 

WCAR ระบบบัญชีลูกหนี้ (Account Receivable) 

WCAP ระบบบัญชีเจาหนี้ (Account Payable) 

WCGL ระบบบัญชีแยกประเภท (General Ledger) 

WINV ระบบบริหารสินคาคงคลัง (Inventory Control) 

WCFA ระบบสินทรัพทถาวร (Fixed Asset) 

WEMS ระบบบริหารหองจัดเล้ียงและสัมมนา (Event Management) 

ลูกคาสามารถซื้อโปรแกรมเพื่อติดตั้งทุกระบบงานหรือเลือกบางระบบงานได ในกรณีที่ลูกคาเลือกบางระบบงาน 

บริษัทฯ สามารถเสนอบริการที่จะติดตั้งโปรแกรมเพื่อเชื่อมตอไปกับระบบงานเดิมที่ลูกคาใชอยูได (Interface) โดยทีมงาน

ติดต้ังของบริษัทฯ ที่มีประสบการณ จึงเปนทางเลือกเพ่ือตอบสนองความตองการของลูกคาไดหลากหลายมากย่ิงขึ้น 

 

 

 

ที่มา: บริษัทฯ 
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 การพัฒนาผลิตภัณฑ 

ในการพัฒนาปรับปรุงโปรแกรม Comanche Hotel Software สามารถสรุปเปนขั้นตอนการพฒันาและออกแบบ

โปรแกรมได ดังน้ี 

(1) รวบรวมและวิเคราะหขอมูลจากแหลงตาง ๆ ที่คาดวาจะมีผลตอการพัฒนาและปรับปรุงโปรแกรม เชน จากฝาย

การตลาด ซึ่งไดรับฟงความคิดเหน็ของลูกคาเกี่ยวกับความตองการที่เพ่ิมขึ้นหรือสวนที่ตองการปรับปรุง รวมทั้งจาก

การเปล่ียนแปลงของเทคโนโลยีและปจจัยแวดลอมอื่น ๆ 

(2) ผูที ่เกี่ยวของนำเสนอขอมูลใหแกคณะทำงาน ซึ่งประกอบไปดวย ฝายการตลาด และฝายปฏิบัติการ โดยความ

รวมมือของแผนกตาง ๆ ในฝายปฏิบัติการ ไดแก แผนกบริหารโครงการ แผนกลูกคาสัมพันธ และแผนกบริการลูกคา 

ในการพิจารณาเพื่อพัฒนาหรือปรับปรุงระบบงานบนโปรแกรม Comanche Hotel Software โดยตองคำนึงถึง

ผลกระทบตอการทำงานของผูใชงาน ความพึงพอใจของลูกคา และความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ  

(3) มอบหมายใหแผนกพัฒนาระบบวางแผนและดำเนนิการเขียนโปรแกรม (Coding)  

(4) เจาหนาที่ตำแหนงตรวจสอบคุณภาพดำเนินการตรวจสอบการใชงานเพื่อหาขอบกพรองของโปรแกรมตามมาตรฐาน 

CMMI และจะดำเนินการสงกลับใหแผนกพัฒนาระบบดำเนินการแกไข  

(5) เมื่อผานการตรวจสอบคุณภาพเรียบรอยแลว ฝายการตลาดจึงสามารถนำเสนอขายโปรแกรมใหแกลูกคาได 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีเจาหนาที่แผนกพัฒนาระบบและเจาหนาที่ตำแหนงตรวจสอบคุณภาพตาม

มาตรฐาน CMMI ซ่ึงรับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรม ฟงกชัน ระบบงาน (Module) และนวัตกรรมใหม ๆ จำนวนทั้งสิ้น 24 คน 

 การบริการติดต้ังโปรแกรมและการจดัฝกอบรมผูใชงาน  

การติดตั้งโปรแกรม และการจดัการฝกอบรมผูใชงาน คือ กระบวนการสำคัญเพื่อเพิ่มทักษะจำเปนในการสนับสนุน

ใหผูใชงานโปรแกรม Comanche Hotel Software สามารถนำไปปฏิบัติงานได และมีความเหมาะสมกับประเภทของธุรกิจ

โรงแรม รวมถึงปริมาณการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นของกิจการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 โดยรายละเอียดของโปรแกรม Comanche Hotel Software จะมีดังนี้ 

 Front Office System – ระบบบรหิาร งานโรงแรมสวนหนา สำหรับสวนงานของการรับลูกคาเขาพัก 

 Point of Sales System – ระบบบรหิาร รานอาหาร และจดุขายตาง ๆ ในธุรกิจโรงแรม หรือรานอาหาร 

 Event Management System - ระบบบริหาร หองจดัเล้ียง และสวนใหบริการอ่ืน ๆ สำหรับจัดงาน 

 Account Receivable – ระบบบริหารจดัการ ลูกหนี้การคา 

 Account Payable – ระบบบริหารจดัการ เจาหน้ีการคา 

 Inventory System - ระบบบรหิารจดัการ สินคาคงคลัง และสวนงานของการจัดซื้อ รวมถึงควบคุมตนทุน 

 Fix Asset System - ระบบบริหารจัดการ สินทรัพย และสวนงานของการคำนวณคาเสื่อมราคา 

รวมถึงระบบ Interface ที่เช่ือมตอกับ อุปกรณ หรือระบบอ่ืน ๆ ใหสามารถเช่ือมโยงฐานขอมูล และทำงานรวมกันได เชน  

 เช่ือมตอกับ ระบบสแกนหนังสอืเดินทาง หรืออานบัตรประชาชน เพ่ือนำขอมูลเขาสูระบบ 

 เช่ือมตอกับ ระบบตูโทรศัพท PABX (เพื่อคำนวณคาใชบริการโทรศัพท การนำสงรายละเอยีดของลูกคาแต

ละหอง การเปด และปดสาย รวมระบบสนับสนุนฝายแมบาน เชนบันทึกการขายมินิบาร การปรับปรุง

สถานะความสะอาดของหองพัก การต้ังปลกุ ระบบขอความเสียง และอ่ืน ๆ) 
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 เชื่อมตอกับ ระบบทำบัตรกุญแจหองพักลูกคา รวมถึงระบบการจำกัดการเขาสูพื้นที่เฉพาะ และการใช

ลิฟท 

 เช่ือมตอกับ ระบบการใหบริการอินเทอรเนต็ในหองพัก และบริเวณที่กำหนด 

 เชื ่อมตอกับ ระบบ IP TV ในหองพักลูกคา เพื่อแสดงขอมูลคาใชจายของลูกคา หรือการชำระคาชม

ภาพยนตรในหองพัก 

 เช่ือมตอกับ ระบบควบคมุไฟฟาหลักของหองพัก เมื่อมีการ Check-in หรือ Check-out 

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

จอง และหองพักที่วาง 

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

พัก เพ่ือนำไปคำนวณในระบบเหลานั้นตอไป 

 เชื ่อมตอกับ ระบบ CRM (Customer Relation Management) เพื ่อรับ - สงขอมูลการเขาพัก เพื่อ

นำไปใชประโยชนในระบบเหลานัน้ตอไป 

 เชื ่อมตอกับ ระบบอื ่น ๆ เชน POS Spa Loyalty/Membership System Accounting System และ 

Bank Payment 

 

จากรายละเอียดโปรแกรม Comanche Hotel Software ขางตน สามารถสรุปเปนข้ันตอนการติดต้ังดังนี้  

แผนภาพแสดงขั้นตอนการติดต้ังโปรแกรม 

 

เสนอขายโปรแกรม 

แกลูกคา 

ลูกคาตัดสินใจซ้ือ

โปรแกรม 

เขาติดต้ังโปรแกรมและฝกอบรม

วิธีการใชโปรแกรมใหแกผูใชงาน  

(ประมาณ 3 - 4 สัปดาห) 

ตรวจสอบคุณภาพงานโดยแผนก

ตรวจสอบคุณภาพ ตามมาตรฐาน 

CMMI 

สงมอบงานและลกูคาลงนาม 

เอกสารรับ - สงมอบงาน 

บนัทึกขอมูลลูกคาใน

ฐานขอมูล เพ่ือใชในการ

ใหบริการหลังการขายและ

บริการลูกคา 

(ระบบงาน 3C: Comanche 

Customer Care) 
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การจัดตารางการฝกอบรมใหกับผูใชงาน จะเปนการเพิ่มประสิทธภิาพของการทำงาน เพราะจะชวยลดเวลาในการ

เรียนรูการใชโปรแกรมของผูใชงาน ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไดออกแบบหลักสูตรการฝกอบรมการใชโปรแกรมโดยผูเชี่ยวชาญและมี

ประสบการณท่ีผานการปฏิบัติงานในธุรกิจโรงแรมมาเปนอยางดี 

ทั้งนี้ในการฝกอบรมตามรูปแบบของบริษัทฯ จะเปนการเนนการถายทอดความรูและทักษะที่จำเปนในการใช

โปรแกรม รวมถึงการสนับสนุนดูแลการใชระบบ ณ สถานที่จริงตลอด 24 ชั่วโมงเปนเวลา 7 วัน นับตั้งแตวันที่เริ่มใชระบบ 

และสนับสนุนดูแลการใชระบบแบบทางโทรศัพท รวมถึงการรีโมตเขาใหคำปรึกษาและชวยเหลือผานทางอินเตอรเน็ตติดตอกัน

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 

 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) ลูกคาติดตอบริษทัฯ เพื่อขอคำปรึกษาหรือแจงปญหาในการใชงานโปรแกรม 

(2) เจาหนาที่ตรวจสอบรายช่ือลูกคาในระบบงาน 3C: Comanche Customer Care 

(3) สำหรับลูกคาที่มีสัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมรายป (Software Maintenance Agreement) ที่ยังไมครบกำหนด 

เจาหนาที ่จะใหการชวยเหลือทันที ผานระบบออนไลน อีเมล โทรศัพท หรือสงทีมสนับสนุน แตหากสัญญา

บำรุงรักษาโปรแกรมครบกำหนดแลว บริษัทฯ จะออกใบเสนอราคาการใหบริการเปนรายครั้ง (On-Call Service) 

ใหลูกคาพิจารณากอน หากลูกคาตกลงเง่ือนไขตามใบเสนอราคา เจาหนาที่จะใหความชวยเหลือตอไป  

(4) เจาหนาที่บนัทึกประวัติการใหความชวยเหลือเขาระบบงาน 3C: Comanche Customer Care 

(5) หัวหนาฝายหรือหัวหนาแผนกดำเนินการตรวจสอบงานในระบบ 3C เพื ่อตรวจสอบคุณภาพการใหบริการของ

พนกังานบริษัทฯ โดยใหลูกคาประเมินความพึงพอใจการใหบริการของพนักงาน และปดสถานะงาน 

(6) ในกรณีที่สัญญาบำรุงรักษาโปรแกรมใกลครบกำหนด บริษัทฯ มีบริการแจงเตือนลูกคาเพื่อตออายุสัญญา ทั้งนี้ 

นอกจากจะมีการใหบริการกับลูกคาตามสัญญารายปหรือรายครั้งขางตนแลว บริษัทฯ ยังมีการใหบริการอื่น ๆ ที่

เกี่ยวของและสนับสนุนการใชโปรแกรม Comanche Hotel Software เชน การลงโปรแกรม Comanche Hotel 

Software ใหใหมในกรณีที่ระบบ Server หรือ Hardware ของลูกคามีปญหา เปนตน 

ในสวนของการใหบริการหลังการขาย สำหรับการขายที่ผานตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศ ตัวแทน

จำหนายในตางประเทศจะเปนผูรับผิดชอบดำเนินการใหบริการหลังการขายเอง ในกรณีที่ตัวแทนจำหนายไมสามารถแกไข
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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 

(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 ้

ที่มา: บริษัทฯ 
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ที่มา: บริษัทฯ 

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 
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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 

ลำดบัท่ี ประเทศ วันท่ีไดรบัแตงต้ัง (เดือน/ป) ชื่อบรษิัทที่ไดรับแตงตั้งเปนตัวแทน 

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  

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 ซ ึ ่ งม ีความเช ี ่ยวชาญในธุรก ิจโรงแรมและเข าใจการดำเน ินธ ุรก ิจโรงแรม ท้ัง 

ในประเทศและประเทศในกลุม CLMV และฝายพฒันาตัวแทนจำหนาย ซึ่งรับผิดชอบในการทำตลาด โดยมุงเนนเฉพาะตลาด

ในตางประเทศที่อุตสาหกรรมทองเที่ยวมีการเติบโต (ไมรวมประเทศ CLMV) ที่บริษัทฯ ยังไมมีตัวแทนการจัดจำหนาย 

ที่มีศักยภาพ และรับผิดชอบการทำตลาดกับกลุมลูกคาเดิมของบริษัทฯ ในประเทศที่มีการขยายงานเปดโรงแรมใหม 

ในตางประเทศ อยางไรก็ตาม ฝายพัฒนาตัวแทนจำหนายของบริษัทฯ ยังสามารถทำการตลาดในประเทศที่บริษัทฯ  

มีตัวแทนจัดจำหนายได ในกรณีที่บริษัทฯ ไดรับการติดตอจากลูกคารายน้ัน ๆ โดยตรง 

- การขายผานตัวแทนจัดจำหนายในตางประเทศ 

บริษ ัทฯ มีนโยบายขยายตลาดในต างประเทศ โดยการแตงต ั ้ งต ัวแทนการจ ัดจำหนายโปรแกรม (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 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2558 2559 2560 2561 2562

2.30% 4.30% 5.40%

37.03% 40.10%

97.70% 95.70% 94.60% 62.97% 59.90%

สัดสวนรายไดจากการขายทางตรงและการขายผานตัวแทนจดัจําหนาย

ตวัแทนจําหนาย ขายตรง
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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 

การตลาดและการแขงขันของบรษิัทฯ และบริษัทยอย 

กลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  

ปจจุบัน ธุรกิจซอฟตแวรซึ่งรวมถึง 1) ซอฟตแวรสำเร็จรูป 2) ซอฟตแวรจากการพัฒนาเพื่อตอบสนองลูกคาตาม

ความตองการ และ 3) การใหบริการซอฟตแวร ถือเปนเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารงานเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลในการทำงาน และยังชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับธุรกิจผูใชงาน โดยไดมีการประยุกตการใชงานใหครอบคลุมใน

หลากหลายประเภทธุรกิจ เชน ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม ธุรกิจการเงินและการธนาคาร ธุรกิจขนสง ธุรกิจบริการรับเหมา

กอสราง และธุรกิจบริการรักษาความปลอดภัย เปนตน 

ที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ มุงมั่นพัฒนาผลิตภัณฑและใหบรกิารซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการธรุกิจโรงแรม 

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

ที่เปนผูประกอบธุรกิจโรงแรม ซึ่งมีความตองการที่ปรับเปลี่ยนไปตามสภาพทางการตลาดของธุรกิจอยูเสมอ โดยบริษัทฯ ได

กำหนดกลยุทธที่สำคัญเพ่ือสรางความสามารถในการแขงขันไดอยางตอเนื่องในระยะยาว และสงเสริมความเปนผูนำในการเปน

ผูพัฒนาและใหบรกิารซอฟตแวรสำหรับธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมทั้งในระดับประเทศและระดับสากล ดังนี ้

1. กลยุทธดานการพัฒนาผลิตภัณฑที่มีคุณภาพและฟงกชนังานตรงกับความตองการของธรุกิจโรงแรม  

บริษัทฯ ใหความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑอยางตอเนื่อง นอกเหนือจากการสรางตราสินคาใหเปนที่จดจำแลว 

การพฒันาผลติภณัฑใหไดมาตรฐานสากลและสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาในการใชงานถือเปนเปาหมายสำคัญ

ในการพัฒนาโปรแกรมของบริษัทฯ ปจจุบัน บริษทัฯ เปนหนึ่งในผูประกอบการไทยนอยรายที่เปนผูพัฒนาโปรแกรมสำเร็จรูป

เพื่อการบริหารจัดการโรงแรมแบบครบระบบงาน (Full System) ที่มีลิขสทิธิ์เปนของตนเอง 
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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 

2. กลยุทธดานการตลาดและการประชาสมัพันธ 

บริษัทฯ และบริษัทยอยใหความสำคัญตอกลยุทธดานการตลาดและการประชาสัมพันธ โดยเนนการประชาสัมพันธ

ในส วนของตราส ินคา “COMANCHE” “pRoMise” “WinGolf” “+IBE” และ “GoGoJii รวมถึงเคร่ืองหมายการคา 

      “COMANCHE INTERNATIONAL” ผานชองทางและกิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนื่อง เชน  

 การจัดทำโบรชัวรผลิตภณัฑของบริษัทฯ และบริษัทยอยในการนำเสนองาน วารสาร นิตยสารการทองเที่ยว นติยสาร

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

Restaurant เปนตน 

 การประชาสัมพันธผานการออกบูธ และงานอีเวนตตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ อาท ิ

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

 
งาน MAI Forum 2019 
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งาน Food & Hotel Exhibition 2019 

- การออกบูธตางประเทศ ที่เก่ียวของกับการธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม  

 การสนับสนุนใหบริษัทฯ เขารวมเปนวิทยากรในงานเสวนาดาน IT อยางสม่ำเสมอ โดยที่ผานมามีสถานศึกษาและ

องคกรท่ีสนใจใหบริษัทฯ ไปใหความรูเก่ียวกับโปรแกรมของบริษัทฯ ดังนี ้ 

- มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี (New Trend Technology For Hotel Business) 

- มหาวทิยาลยัราชภฏัภูเกต็ (การบริหารงานแผนกตอนรับสวนหนา) 

- ชมรม IT Hotel ANDAMAN 

- ชมรมการทองเที่ยวกระบี่ (การบรหิารงานโรงแรมยุค Thailand 4.0) 

- วิทยาลัยการทองเที่ยวนานาชาติภเูก็ต (การบรหิารงานโรงแรมแผนกตอนรับสวนหนา) 

              
  

 
ชมรมการทองเที่ยวกระบ่ี มหาวิทยาลัยราชภัฏภเูก็ต 
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 การพัฒนาโครงการสนับสนุนการศึกษา โดยการให

สถานศึกษามหาวิทยาลัยบูรพา ใชโปรแกรม Comanche Hotel 

Software เพื ่อเปนสื ่อการเรียนการสอน โดยบริษัทฯ จะคิด

คาธรรมเนียมในการติดตั้งและการฝกอบรมเทานั้น ซึ่งเปนการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของบริษัทฯ อีกหนึ ่งชองทาง และ

สนับสนนุใหมีแรงงานที่คุนเคยกับโปรแกรมของบริษัทฯ เพื่อเขา

สูตลาดงานทางดานโรงแรมและการทองเที่ยว 

  

 

3. กลยุทธการบริหารชองทางการจัดจำหนาย 

บริษัทฯ กำหนดชองทางการจำหนายโดยแบงออกเปน 2 ชองทางหลัก คือ การเสนอบริการซอฟตแวรในประเทศ

และตางประเทศ โดยตลาดภายในประเทศและกลุ มประเทศ CLMV บริษัทฯ ใชชองทางการจำหนายทางตรง โดยมีฝาย

การตลาดดูแลในดานการการตลาดในประเทศและกลุม CLMV 

สำหรับตลาดตางประเทศ บริษัทฯ เพิ่มชองทางการจัดจำหนายอีก 1 ชองทาง โดยมีการแตงตั้งตัวแทนจดัจำหนาย 

(Dealer) ที่มคีวามเชี่ยวชาญในตลาดของประเทศนั้น ๆ เพื่อเพิ่มความสามารถในการเสนอผลิตภัณฑของบริษัทฯ ใหดียิ่งข้ึน 

วิทยาลัยการทองเท่ียวนานาชาตภิูเก็ต มหาวิทยาลยัอุบลราชธาน ี

ชมรม IT Hotel ANDAMAN 

มหาวิทยาลัยบูรพา 
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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 ตระหนักดีถึงความผันผวนของการทำธุรกิจที่เกี ่ยวของกับธรุกิจการทองเที่ยวและการโรงแรม ซึ่งมีปจจัย

หรือเหตุการณที่ควบคุมไมไดหรือควบคุมไดยากที่อาจสงผลกระทบตอธุรกิจการทองเที่ยวและการโรงแรมได เชน ความไม

แนนอนทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือโรคระบาดตาง ๆ เปนตน ดังนั้น บริษัทฯ จึงกำหนดกลยุทธที่สำคัญเพื่อชวยรักษา

เสถียรภาพของรายไดเมื่อเกดิเหตุการณดังกลาว โดยการมุงการขยายรายไดในตางประเทศ และยงัเปนหนึ่งชองทางที่จะขยาย

ฐานรายไดใหเพ่ิมขึ้น โดยจัดต้ังฝายพัฒนาตัวแทนจำหนาย เพื่อขยายฐานลูกคาผานการแตงต้ังตัวแทนจำหนายในตางประเทศ

ใหเพิ่มมากยิ่งข้ึน รวมไปจนถึงทำหนาที่ทำการตลาดในประเทศที่มีโอกาสทางธุรกิจแตยังไมมีตัวแทนจำหนายในประเทศนั้น ๆ 

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 ้เพื่อใหบรรลุเปาหมายการสรางความพงึ

พอใจใหแกลูกคา บริษัทฯ มีการสำรวจความพึงพอใจของลูกคาจากแบบสอบถาม โดยแนบลิงกไวในอีเมล เพื่อใหลูกคากรอก

ขอมลู (ใหคะแนน) หลังการให บริการ หรือสอบถามผานทางโทรศัพท ตลอดจนการรับฟงความคิดเห็นจากผูปฏบิัติงาน เพื่อให

ไดขอมูลที่ครบถวนจากทั้งภายในและภายนอกองคกร และนำมาปรับปรุงการใหบริการหลังการขายใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อยางสม่ำเสมอ 

ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562 สามารถสรปุความพึงพอใจของลูกคา ไดดังนี้ 
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5. กลยุทธดานการรวมลงทนุ เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับผูมีสวนไดสวนเสีย 

เพื่อใหบรรลุวิสัยทัศน (Vision) ของบริษัทฯ ที่มุงมั่นเปนผูนำในการพัฒนาและใหบริการ Software Solutions แบบ

ครบวงจรในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว บริษัทฯ มีกลยุทธดานการรวมลงทุนโดยมีนโยบายรวมลงทุนในบริษัทอื ่นท่ีมี

วัตถุประสงคในการประกอบธุรกิจเชนเดียวกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ หรือกิจการที่มีลักษณะใกลเคียงกัน หรือกิจการที่มี

ลักษณะที่สนับสนุนกิจการหลักของบริษัทฯ อันจะทำใหบริษัทฯ มีผลประกอบการหรือผลกำไรเพิ่มมากขึ้น หรือบริษัทฯ จะ

ลงทุนในธุรกิจที่เอื ้อประโยชน (Synergy) ใหกับบริษัทฯ ซึ่งจะชวยสนับสนุนการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทใหมีความครบ

วงจรมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของบริษัทฯ หรือนโยบายการลงทุนในโครงการที่มีศักยภาพ ซึ่งผูรวม

ลงทุนในโครงการดังกลาวจะตองมีนโยบายการดำเนินธุรกิจที่สอดคลองกันกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทฯ เชน การ

ทองเที่ยว รานคา และโรงแรม เปนตน เพ่ือเปนการตอยอดธุรกิจเดมิของบริษัทฯ 
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การบริหารความเสี่ยง 

ปจจัยความเสี ่ยงที่สำคัญที ่อาจมีผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทฯ หรือผลตอบแทนจากการลงทุนของผู ลงทุน  

และแนวทางในการลดผลกระทบ หรือแนวทางปองกันความเส่ียงสามารถสรุปได ดังน้ี 

ความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจ 

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงบุคลากรท่ีมีความชำนาญเฉพาะดาน 

รายไดสวนใหญของบริษัทฯ มาจากการประกอบธุรกิจหลัก คือ การพัฒนาเพื่อจำหนายซอฟตแวรหรือโปรแกรม

สำเร็จรูป ทั้งนี้ในกระบวนการวิจัยและพัฒนาโปรแกรมดังกลาว บริษัทฯ ตองอาศัยทีมงานที่มีประสบการณ มีความชำนาญ

เฉพาะดาน และมีความเขาใจทั้งในดานเทคโนโลยี และดานธุรกิจโรงแรม เชน ฝายพัฒนาธุรกิจซึ่งทำหนาที่ในการขายตอง

สามารถนำเสนอความจำเปนและจุดเดนของโปรแกรมใหแกลูกคาได ในขณะเดียวกันตองสามารถเขาใจในสิ่งที่ลูกคาตองการ

เพิ่มเติมเพื่อนำกลับมาเปนขอมูลในการพัฒนาผลิตภัณฑใหม ๆ รวมไปถึงแผนกติดตั้งและการบริการหลังการขายตองสามารถ

รวบรวมขอมูลจุดบกพรองของโปรแกรมจากการใชงานจริงของลูกคา และเสนอตอฝายบริหารเพื่อตัดสินใจในการออกแบบ

ความสามารถใหม (Feature) ของโปรแกรม ซึ่งแผนกพัฒนาระบบตองอาศัยขอมูลจากทีมงานเหลานี้เพื่อการพัฒนาผลิตภัณฑ 

ที่เหมาะสม กอนเขาสูกระบวนการตรวจสอบคุณภาพกอนที่จะเสนอขายเชิงพาณิชยได ดังนั้น จะเห็นไดวาขั้นตอนในการวิจัยและ

พัฒนาโปรแกรมของบริษัทฯ ตองอาศัยบุคลากรในหลายสวนงานทีม่คีวามรูความสามารถทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศพื้นฐาน  

และมีประสบการณที่เก่ียวของกับธุรกิจโรงแรมดวย ดังนั้น บริษัทฯ อาจมีความเส่ียงในการสรรหาหรือรักษาบุคลากรใหรวมงาน

กับบริษัทฯ ไดอยางตอเนื่อง ซ่ึงถาหากบริษัทฯ สูญเสียบุคลากรเหลานั้นไป อาจทำใหบริษทัฯ มีรายไดลดลงอยางมนีัยสำคัญ 

อยางไรก็ดี บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความเสีย่งในการสูญเสยี หรือขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถตามที่กลาว

มาขางตน โดยบริษัทฯ ไดมีการปรับโครงสรางองคกรใหเหมาะสมและสอดคลองกับการขยายตัวทางธุรกิจในระยะยาว รวมถึงได

มีการจัดต้ังแผนกทรัพยากรบุคคล เพื่อทำหนาที่สรรหาและพัฒนาทกัษะของพนักงาน มุงเนนการดูแลคาตอบแทนและสวัสดิการ

ของพนักงานในองคกรใหมีความเหมาะสม เทียบเคียงไดกับอุตสาหกรรม มีการจัดทำและแนะนำเสนทางกาวหนาในอาชีพ 

(Career Path Planning) ใหกับพนักงาน ซึ่งการดำเนินการตาง ๆ เหลานี้ บริษัทฯ คาดวาสามารถชวยลดความเสี่ยงในการ

สูญเสียบุคลากรที่มคีวามชำนาญเฉพาะดาน และยังชวยสงเสริมการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพใหแกบริษัทฯ ไดอกีดวย  

ความเสี่ยงจากการพ่ึงพิงอุตสาหกรรมทองเที่ยวในประเทศไทย 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพิงธุรกิจทองเที่ยวในประเทศเปนหลัก ซึ่งเปนธุรกิจที่มีความผันผวนจาก

ปจจยัที่ไมสามารถควบคุมได เชน ความไมแนนอนทางการเมือง ภัยธรรมชาติ หรือ ภาวะโรคระบาด เปนตน ซ่ึงสงผลกระทบตอ

ภาวะการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มาทองเที่ยวในประเทศได บริษัทฯ จึงไดกำหนดกลยุทธการขยายธุรกิจของ

บริษัทฯ ไปยังตางประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยมีการจัดตั้งแผนกพัฒนาธุรกิจตางประเทศขึ้นมาเพื่อทำหนาที่รับผิดชอบในการขยาย

ฐานลูกคาไปยงัตางประเทศ และใชกลยุทธในการแตงตั้งตัวแทนจำหนาย (Dealer) ในตางประเทศเพื่อเพิ่มสัดสวนการขายและ

บริการในตางประเทศใหเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ การลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร จำกัด (“SYN”) ในป 2560 บริษัท วินสตารเทค 

จำกัด (“WST”) ในป 2561 และบริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด (“AISOFT”) บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (“ROOMZ”) 

และบริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด (“CMT”) ในป 2562 จะทำใหบริษัทฯ สามารถกระจายรายไดไปยังฐานลูกคาอื ่น ๆ 

นอกเหนือไปจากกลุมลูกคาโรงแรมในปจจุบัน เพ่ือลดความเส่ียงในการพึ่งพิงธุรกิจทองเที่ยวในประเทศเพียงอยางเดียว 
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ความเสี่ยงจากการถูกลอกเลยีนแบบผลิตภัณฑ 

ปญหาการละเมิดลิขสิทธิ์เปนปจจัยที่สงผลกระทบตอธุรกิจซอฟตแวรทั่วโลก ซึ่งผูพัฒนาและใหบริการซอฟตแวร  

ประสบปญหาการละเมิดลิขสิทธิ ์จากการลักลอบนำโปรแกรมไปจำหนายในราคาที ่ถูก หรือการลักลอบใชงานโปรแกรม 

โดยไมเสียคาใชจาย รวมไปถึงการนำ Source Code ของโปรแกรมไปพัฒนาเปนโปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือจำหนายในเชิงพาณิชย

ใหแกลูกคา ซึ่งทำใหผูพัฒนาซอฟตแวร ซึ่งเปนเจาของลิขสิทธิ์ตองเสียโอกาสจากการดำเนินธุรกิจได 

อยางไรก็ตาม โปรแกรมซอฟตแวรของบริษัทฯ จัดเปนงานสรางสรรคประเภทวรรณกรรม ซึ่งเปนงานสรางสรรค

ประเภทที่ไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ ซึ่งผูสรางสรรคจะไดรับความคุมครองทันทีที่สรางสรรคโดยไมตองจด

ทะเบียน ในกรณีที่มีการละเมิดลิขสิทธ์ิเกดิขึ้น ผูที่ละเมิดลิขสิทธิ์จะมีโทษทางอาญาทั้งจำคุกและโทษปรับแลวแตกรณี นอกจากนี้ 

เจาของลิขสิทธิ์ยังมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายในทางแพงจากผูละเมิดลิขสิทธิ์ดวย ทั้งนี้  ถึงแมวางานอันมีลิขสิทธิ์จะไดรับความ

คุมครองตามกฎหมายทันทีที่สรางขึ้น แตบริษัทฯ ก็เล็งเห็นถึงความสำคัญในการแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา 

โดยบริษัทฯ ไดแจงขอมูลลิขสิทธิ์ตอกรมทรัพยสินทางปญญา เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 และไดหนังสือรับรองการแจงขอมูล

ลิขสิทธ์ิจากกรมทรัพยสินทางปญญาเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2552  

นอกเหนือจากการคุมครองลิขสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ บริษัทฯ ไดกำหนดแนวทางตาง ๆ เพื่อเปนการปองกัน

โอกาสและผลกระทบจากการถูกละเมิดลิขสิทธ์ิ โดยบริษัทฯ วางแนวทางการปองกันการลักลอบใชโปรแกรม Comanche Hotel 

Software และ Data Base โดยไมซื้อลิขสิทธิ์จากบริษัทฯ (Crack Software) ดังนี้  

ก. การติดตั้งโปรแกรมทุกครั ้งจะตองใชรหัส (Key Serial) จากบริษัทฯ เทานั้น โดยจะมีเฉพาะเจาหนาที่ที ่เปน

ผูรับผิดชอบโดยตรงเทาน้ันที่สามารถเขาถึงระบบสรางรหัสได โดยบรษิัทฯ จะจำกัดจำนวนบุคลากรที่สามารถเขา

ระบบนี้ได 

ข. ทุกครั้งที่มีการสรางรหัส ระบบจะเก็บประวัติและรายละเอียดของการสรางรหัสไวในระบบเพื่อการตรวจสอบ

ภายหลัง ทั้งนี้ รหัสดังกลาวจะใชไดเฉพาะโรงแรม เคร่ืองแมขาย (server) ฐานขอมูล เฉพาะที่ไดลงทะเบียนไวกับ

บริษัทฯ เทานั้น ไมสามารถนำรหัสไปใชกับโรงแรมอื่น ๆ ได 

บริษัทฯ เชื่อวาแนวทางการปองกันความเสี่ยงขางตนจะสามารถปองกันและลดโอกาสการถูกละเมิดลิขสิทธิ์และการ

ลักลอบนำโปรแกรมของบริษัทฯ ไปใชงานอยางผิดกฎหมาย รวมถึงการลักลอบนำ Source Code ของบริษัทฯ ไปดัดแปลงเปน

โปรแกรมเลียนแบบเพื่อจำหนายเชิงพาณิชย นอกจากนี้ หากผูใชงานเลือกโปรแกรมผิดกฎหมาย ผูใชงานจะไมไดรับการดูแลหรือ

การแกไขในกรณีที่เกิดขอผิดพลาดของโปรแกรม ซึง่จะสงผลตอธุรกิจของลูกคาเองได อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะดำเนินคดี

ความอยางจริงจังกับผู ลักลอบผลิตและใชโปรแกรมที่ละเมิดลิขสิทธิ ์ ใหเปนบรรทัดฐานและคุ มครองกับผู พัฒนาและวิจัย

ซอฟตแวรของประเทศไทยดวย 

ความเสี่ยงจากการขัดของของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

บริษัทฯ ไดพัฒนาโปรแกรมและฐานขอมูล Comanche Customer Care เพื่อใชในการจัดเก็บและบริหารขอมูลการ

ติดตั้งและการใหบริการของลูกคา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีการใชโปรแกรมควบคุมเครื ่องคอมพิวเตอรระยะไกลผานระบบ

อินเทอรเน็ต (Remote Program) ซึ่งปจจุบัน บริษัทฯ เลือกใชโปรแกรมสำเร็จรูป Team Viewer for Business ในการเขาถึง
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หนาจอคอมพิวเตอรของลูกคา เพื่อดำเนินการแกไขขอผิดพลาดตาง ๆ ตามที่ลูกคาแจงมายังบริษัทฯ ดังนั้น หากระบบอินเทอรเน็ต 

หรือระบบฐานขอมูลไมสามารถใชงานได บริษัทฯ อาจไดรับความเสี่ยงจากการไมสามารถดำเนินงานไดอยางตอเนื่อง 

อยางไรก็ตาม ฝายปฏิบัติการของบริษัทฯ ไดดำเนินการในการวางแผนและประกาศใชนโยบายสารสนเทศและระเบียบ

ปฏิบัตงิานท่ีสำคญั (IT Policy and Disciplinary Process) ซ่ึงครอบคลุมเรื่องการเขาถงึ การรักษาความลับ การบำรุงรักษาและ

สำรองขอมูลที่สำคัญตอการดำเนินการของธุรกิจ โดยพนักงานที่เกี่ยวของจะตองสำรองขอมูลที่สำคญัทุก ๆ สัปดาห รวมไปถึงการ

จัดใหมีระบบไฟฟาสำรองสำหรับระบบคอมพิวเตอรแมขาย (Server) ที่สำคัญ เพื่อทำใหระบบสามารถทำงานไดอยางตอเนื่อง 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดมีการจัดทำแผนบริหารความตอเนื่อง (Business Continuity Plan – BCP) และมีการซักซอมเปน

ประจำทุกป เพื่อใหมั่นใจไดวาในกรณีที่บริษัทฯ ประสบภาวะฉุกเฉิน เชน ระบบไฟฟาขัดของ และระบบอินเทอรเน็ตขัดของ 

บรษิัทฯ ยังคงสามารถที่จะดำเนินการแกไขปญหาตาง ๆ ใหแกลูกคาไดตอไป  

ความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอ่ืน 

นอกเหนือจากการเปนผูพัฒนาเพื่อจำหนาย ติดต้ัง และใหบริการโปรแกรมสำเรจ็รูปเพ่ือใชบริหารงานโรงแรมแลว บริษัท

ฯ ยังมีวัตถุประสงคในการลงทุนในบริษัทอื่นดวยเชนกัน ซึ่งสงผลใหผลการดำเนินงานของบริษัทฯ บางสวนจะมาจากผลการ

ดำเนินงานของบริษัทยอยที่บริษัทฯ เขาไปลงทุน ดังนั้น หากบริษัทยอยที่บริษัทฯ เขาไปลงทุนนั้น มีผลการดำเนินงานที่ดี  

ก็จะสามารถสรางรายไดใหกับบริษัทฯ อยางไรก็ตาม หากบริษัทดังกลาว มีผลประกอบการในทางตรงกนัขามก็อาจสงผลกระทบ

ทางลบตอผลการดำเนนิงานของบริษัทฯ ได 

บริษัทฯ ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการประกอบธุรกิจโดยการลงทุนในบริษัทอื่นดังกลาว จึงใหความสำคัญในการ

ตัดสินใจเลือกบริษัทที่จะเขาไปรวมลงทุน โดยมีฝายบริหารทำหนาที่พิจารณาการลงทุนเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

โดยอยูภายใตขอบเขตอำนาจท่ีไดรับอนุมัติ 

นอกจากนี้ ตามที่บริษัทฯ ไดระบุวัตถุประสงคของการใชเงินสวนหนึ่งจากการเสนอขายหุนแกประชาชนเพื่อเปน

งบประมาณในการเขารวมลงทุนในบริษัทอื่นนั้น เนื่องจากความสำเร็จในการเขารวมลงทุนหรือเขาซื้อกิจการอื่นนั้นขึ้นอยูกับ

หลายปจจัยแวดลอม เชน ภาวะเศรษฐกิจ เงื่อนไขของรายการ การเจรจาตกลง และผลของการเขาตรวจสอบฐานะของบริษัท 

ที่สนใจจะเขาลงทุน เปนตน ดังน้ันบริษัทฯ อาจมีความเส่ียงจากการที่จะดำเนนิการตามแผนการศึกษาเขารวมลงทุนในบริษัทอ่ืน

ไดลาชาหรือไมประสบผลสำเร็จภายในระยะเวลาที่คาดการณไว 

ความเสี่ยงจากการที่บริษัทฯ อาจไมสามารถ หรืออาจเลือกที่จะไมจายเงินปนผล  

ความสามารถของบริษัทฯ ในการจายเงินปนผลสำหรับหุนของบริษัทฯ นั้น ขึ้นอยูกับผลประกอบการทางการเงิน 

ในอนาคตของบริษัทฯ ซึ่งผลประกอบการทางการเงนิดงักลาวก็ข้ึนอยูกับความสำเรจ็ในการดำเนินการตามแผนธุรกิจของบริษัทฯ 

ตลอดจนปจจัยทางการเงิน ปจจัยดานการแขงขัน ปจจัยที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ รวมตลอดจนปจจัยทางเทคนิค และปจจัย 

ดานอื่น ๆ รวมถึงสภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไป ซึ่งหลายปจจัยดังกลาวอาจอยูนอกเหนือการควบคุมของบริษัทฯ ได นอกจากนี้ 

คณะกรรมการบริษัทอาจมีขอเสนอแนะที่จะใหลดหรืองดการจายเงินปนผลสำหรับรอบระยะเวลาใดระยะเวลาหนึ ่งก็ได  

เพื่อใหเปนไปตามแผนการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต รวมถึงความตองการใชเงินลงทุนและเงินทุนหมุนเวียน  

และปจจัยดานอ่ืน ๆ ที่เหน็สมควร ดังน้ัน บริษัทฯ จึงไมสามารถรบัรองตอไดวาบริษัทฯ จะทำผลกำไรไดในอนาคต หรือรับรองวา

คณะกรรมการบริษัทจะอนุมัติการจายเงินปนผล แมวาบริษัทฯ จะสามารถทำกำไรไดกต็าม  
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นอกจากนี้ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจำกัด หากบริษัทฯ มียอดขาดทนุสะสม บริษัทฯ จะไมสามารถจายเงินปน

ผลได แมวาในปนั้นบริษัทฯ จะมีกำไรสุทธิก็ตาม อีกทั้งในปที่บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ บริษัทฯ ยังมีหนาที่ตามพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจำกัด และตามขอบังคับของบริษัทฯ ที่ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งนั้นไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา

ของกำไรสุทธิประจำปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจด

ทะเบียนของบรษิัทฯ ดังนั้น หากบริษัทฯ ไมสามารถทำกำไรไดเพียงพอ หรือหากบรษิัทฯ พจิารณาแลวเห็นวาเหมาะสม บริษัทฯ 

อาจจะไมจายเงินปนผลในอนาคต 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังหักภาษีเงินได 

นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด 

ความเสี่ยงดานการบริหารจัดการ 

ความเสี่ยงจากการบริหารงานที่พ่ึงพิงผูบรหิาร  

บริษัทฯ มีความเสี่ยงจากการพึ่งพิงผูบริหารและผูถือหุนรายใหญ เนื่องจากนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ซึ่งเปนผูกอต้ังบริษัทฯ 

เปนผูถือหุนรายใหญ และดำรงตำแหนงกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูที่มีประสบการณในการทำธุรกิจที่เก่ียวของ

กับงานโปรแกรมบริหารงานโรงแรมมานานกวา 30 ป และมีบทบาทสำคัญในการบริหารงานจนบริษัทฯ มีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับ

ในอุตสาหกรรม รวมถึงมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบายและกลยุทธทางธุรกิจของบริษทัฯ  ทำใหบริษัทมีผลการดำเนินงาน

ที่ดีอยางตอเนื่อง ซ่ึงหากบริษัทฯ สูญเสียผูบริหารไป อาจสงผลกระทบตอการดำเนนิงานและผลประกอบการของบริษัทฯ ได 

อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดกำหนดเปาหมาย รวมไปถึงกลยุทธในการดำเนินธุรกิจระยะยาวไว ทำใหมีการกำหนด

โครงสรางองคกรใหมเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต ซึ่งรวมไปถึงมีแผนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรที่มีความ

เชี่ยวชาญดานตาง ๆ เขามารวมงานกับกลุมบริษัทมากยิ่งขึ้น เพื่อเปนการกระจายอำนาจการบริหารจัดการใหกับผูบริหารใน

ระดับรองลงมา นอกจากนี้ยังไดกำหนดนโยบายการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำหรับการทดแทนผูบริหารรายสำคัญของบริษัทฯ 

(Succession Plan) เพ่ือลดความเสี่ยงจากการพึ่งพิงบุคคลใดบุคคลหนึ่งมากเกินไป รวมไปถึงการจัดโครงสรางองคกรใหมใหมี

การกระจายอำนาจ ไมพึ่งพิงการตัดสินใจของนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ซึ่งจะมีคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทีมผูบริหาร เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการบริษัทฯ และตัดสินใจเรื่องตาง ๆ ตาม

อำนาจหนาที่ท่ีไดกำหนดไว เพื่อเปนการลดการพึ่งพิงผูบริหารหลัก
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วิจัยและพัฒนา 

บริษัทฯ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อเพิ่มคุณภาพและมูลคาของผลิตภัณฑ ตลอดจนการปรับปรุง

กระบวนการทำงานภายในบริษัทฯ เพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยมีรายละเอียดแตละโครงการ ดงันี้  

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

บริษัทฯ ไดติดตามความกาวหนาทางเทคโนโลยีเพื่อปรับตัวใหทันกับความเปลี ่ยนแปลงอยู เสมอ โดยเลือกนำเอา

เทคโนโลยีที่มีแนวโนมแพรหลายในอนาคตและเหมาะสมกับลูกคากลุมเปาหมายของบริษัทฯ มาพัฒนาเปนผลิตภัณฑ โดย

เทคโนโลยีที่เริ่มเปนที่นิยมในกลุมโรงแรม คือ การใชโปรแกรมบริหารจัดการหองพักผานหนาเว็บ (Web-based Application) 

ผานเครือขายอินเทอรเน็ต โดยเปนลักษณะการทำงานคลายกับปจจุบันที ่มีการทำงานบนระบบเครือขายภายใน (Local 

Network) แตยืดหยุนกวาในแงของความสะดวกในการตดิต้ังโปรแกรมลงในเคร่ืองผูใชงาน เพราะสามารถใชงานจากที่ใดก็ไดที่มี

สัญญาณอินเทอรเน็ต ตลอดจนอำนวยความสะดวกสำหรับผูดูแลระบบ ทั้งฝายไอทีของลูกคาและฝายบริการลูกคาของบริษัทฯ  

หนวย: บาท 

คาใชจายในการวิจยัและพัฒนา 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 

ความคืบหนาของการพฒันาโปรแกรมเวอรชัน Web-based (Cloud-based) Application 

ระบบงาน 
ความคืบหนา ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2562 

ประมาณการเวลาเร่ิมทดสอบกับ 

ลูกคาเฉพาะกลุม 

ประมาณการเวลาเพ่ือเสนอ

ขายลูกคาทั่วไป 

Account Receivable 100% 1 ตุลาคม 2559 1 มกราคม 2562 

Front Office 100% 1 ตุลาคม 2559 1 มกราคม 2562 

Account Payable 100%  1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

Inventory 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

Recipe 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

Purchasing 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

General Ledger 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 

Point of Sale 100% 1 ตุลาคม 2561 1 มกราคม 2562 
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2. โครงการ PaySec 

โครงการ PaySec เปนการปรับปรุงโปรแกรมใหมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นตามมาตรฐานสากลเกี่ยวกับการทำธุรกรรม

ดวยบัตรเครดิต โดยเปนการเขารหัสและรักษาความปลอดภัยของขอมูลทีส่ำคัญในฐานขอมูล การทำใหโปรแกรมของบริษัทฯ ไดรับ

มาตรฐานเพิ่มขึ้นนั้น นอกจากจะทำใหลูกคาทั้งในประเทศและตางประเทศยอมรับซอฟตแวรจากประเทศไทยมากขึ้นแลว ยังเปด

โอกาสใหพนักงานของบริษัทฯ ไดเรียนรูจากการพัฒนาโปรแกรมใหไดมาตรฐานสากลที่สำคัญอีกดวย ทั้งนี้ บริษัทไดเริ่มดำเนิน

โครงการในไตรมาส 3 ของป 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

หนวย: บาท 

คาใชจายในการวิจัยและพัฒนา จำนวนเงิน 

คาใชจายการใชบริการบริษทัภายนอก (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 

ในการพัฒนาระบบจำเป นตองให ม ีความปลอดภัยตามมาตรฐาน PCI-DSS (Payment Card Industry Data Security 

Standard) ซึ่งมาตรฐานดังกลาวเปนมาตรฐานสากลเกี่ยวของกับการทำธุรกรรมดวยบัตรเครดิต โดยเปนการเขารหัสและรักษา 

ความปลอดภัยของขอมูล ทั้งนี้ บริษัทจะเร่ิมดำเนินโครงการในไตรมาส 1 ของป 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

หนวย: บาท 

คาใชจายในการวิจยัและพัฒนา งบประมาณ 
ยอดใชไป 

2562 ยอดรวม 

คาใชจายเก่ียวกับ PCI-DSS 1,000,000 - - 

คาใชจายพนักงาน 400,000 - - 

คาใชจายเก่ียวกับศูนยจดัเก็บขอมูล 500,000 - - 

รวมทั้งสิ้น 1,900,000 - - 
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โครงการในอนาคต 

ชวงป 2563 - 2565 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหกวางมากข้ึน จากการเปนผูนำในการพัฒนาและ

ใหบริการโปรแกรมดานการบริหารการทองเที่ยวแบบครบวงจรในระดับประเทศ ก็ขยายผลไปสูในระดับตางประเทศ ซึ่งจะเปน

พื้นฐานที่สำคัญที่จะผลักดันใหบริษัทฯ กาวไปเปนผูนำระดับภูมิภาคในอนาคต อีกทั้งบริษัทยังไดเดินหนาไปยังการขยายขอบเขต

จากเดิมในการทำธุรกิจเนนระดับ B2B (ธุรกิจตอธุรกิจ) ไปสูตลาด B2C (ธุรกิจตอผูบริโภค) ซี่งมุงเนนในผูบริโภคที่เกี่ยวของกับ

ดานทองเที่ยวซึ่งมีเปนจำนวนมาก เมื่อเทียบกับประชากรของประเทศไทยและเอเชียทั้งหมด 

ดวยรูปแบบของการขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหครอบคลุมการทองเที่ยวแบบครบวงจร ทั้งธุรกิจแบบ B2B และ B2C 

ครอบคลุมตลาดทั้งในและตางประเทศ บริษัทฯ เล็งเห็นความสำคัญของการขยายการลงทุนอยางตอเนื่องและบูรณาการ จึงได

กำหนดหลักเกณฑและกรอบการลงทุนสำหรับบริษัทที่จะเขารวมลงทุนที่สำคัญ ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัทฯ และ

สงเสริมความสามารถในการแขงขันตอไปในระยะยาว ดังนี้ 

1. ลงทุนกับผูพัฒนาโปรแกรม หรือผูใหบริการใด ๆ ที่เกี ่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยว อันไดแก โรงแรม รานอาหาร สปา 

สนามกอลฟ รถเชา ตั๋วเครื่องบิน ตัวแทนการทองเที่ยวทั้งออฟไลนและออนไลน และอื่น ๆ เพื่อเปนการตอยอดกับ

ธุรกิจที่อยูในเครือขายของบริษัทในปจจุบัน และขยายไปสูธุรกิจเกี่ยวเนื่องใหม ๆ ที่เก่ียวโยงกับธุรกิจทองเที่ยว 

2. เขาลงทุนในบริษัทที่ดำเนินการอยูแลวในขอ 1. และที่มีความสนใจในการขยายธุรกิจตอยอดรวมกันกับเครือขายของ

บริษัทฯ 

3. เขารวมทุนกับบริษัท คณะบุคคล และบุคคล ที่มีความสนใจที่จะสรางรูปแบบธุรกิจและนวัตกรรมใหม ๆ ใหกับ

อุตสาหกรรมทองเที่ยว เพื่อเปนการตอยอดเพิ่มความแข็งแกรงและยั่งยืนใหบริษัทฯ อีกทั้งยังกอใหเกิดประโยขนกับ

อุตสาหกรรมทองเที่ยวโดยรวมทั้งในสวนของผูประกอบธุรกิจและสวนของผูบริโภค 
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ขอพิพาททางกฎหมาย 

บริษัทฯ และบริษทัยอย ไมมีขอพิพาทหรือเขาเกี่ยวของในคดีความหรือการดำเนินการทางกฎหมายอ่ืนใดท่ีมีผลกระทบ

ดานลบตอสินทรัพยของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยที่เปนจำนวนสูงกวารอยละ 5 ของสวนของผูถือหุนอยางมีนัยสำคัญตามงบ

การเงินรวมของบริษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
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ขอมูลท่ัวไปและขอมูลสำคญัอ่ืน 

 ขอมูลท่ัวไป 

 ขอมูลเก่ียวกับบริษทัฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ชื่อบริษทัภาษาไทย : บรษิัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 

ชื่อบริษทัภาษาอังกฤษ : Comanche International Public Company Limited 

การประกอบธุรกจิ : เปนผูพัฒนาเพ่ือจำหนาย ติดตั้ง และใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่

ใชบริหารงานโรงแรม (Business Solutions Software for Hotel) 

และลงทุนในบริษัทอื่น 

วันท่ีกอต้ัง 

วันท่ีแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจำกัด 

: 

:  

10 มกราคม 2546 

10 มิถุนายน 2559 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : เลขที่ 252/118 ช้ัน 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  

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 0.50 บาท  

กรรมการผูมีอำนาจ : กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท คือ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

และนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทบัตรา

สำคัญของบริษัท 
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 ขอมูลเก่ียวกับนิติบุคคลที่บริษทัฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวทั้งหมด 

ชื่อบริษทัภาษาไทย : บรษิัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด  

ชื่อบริษทัภาษาอังกฤษ : Synature Technology Company Limited 

การประกอบธุรกจิ : เปนผูพัฒนาเพ่ือจำหนาย ติดต้ัง และใหบริการโปรแกรมสำเร็จรูปเพือ่ใช

บรหิารจดัการรานอาหาร รานคาปลีกและสปา (Business Solutions 

Software for Restaurant, Retail and spa) 

วันท่ีกอต้ัง : 31 พฤษภาคม 2549 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : เลขที่ 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  

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100.00 บาท  

กรรมการผูมีอำนาจ   นายวิโรจน เจยีรนัยไพศาล หรือนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ลงลายมือชื่อ

รวมกับ นายสมบูรณ ศขุีวิริยะ หรือนายภิรมย เมธาวีระพงศ หรือนางสาว

ดารณีุ แซตั้ง รวมเปนสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท 

รายชื่อผูถือหุน  รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

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

2. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล 15,000 15.00 

3. นายวโิรจน เจียรนัยไพศาล 13,920 13.92 

4. นายมานติ พัฒนาชวนชม 11,000 11.00 

5. นายสทักษ มาอิ่มใจ 3,450 3.45 

6. นายศุภกิจ ศาสตรยังกุล 1,950 1.95 

7. นายพลรัตน ทิพยนุสรณ 1,240 1.24 

8. นายจิรชาติ จีนะวิจารณะ 920 0.92 

9. นางสาวจารินี จีนะวิจารณะ 920 0.92 

10. นายกฤช กติติสุนทรวัฒน 600 0.60 

รวม 100,000 100.00 
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 ขอมูลเก่ียวกับนติบิุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ขอมูลเก่ียวกับนติบิุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด 

ชื่อบริษทัภาษาไทย : บริษัท วินสตารเทค จำกัด  

ชื่อบริษทัภาษาอังกฤษ : Win Star Tech Company Limited 

การประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจพัฒนา ติดตั้ง และใหบริการซอฟตแวรจำหนายโปรแกรม 

โดยเนนซอฟตแวรเพื่อการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอลฟแบบ

ครบวงจร  

วันท่ีกอต้ัง : 31 มกราคม 2556 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : 99/100 ซอยงามวงศวาน 26 แยก 3 (พงษเพชร พัฒนา 2) แขวงทุงสองหอง 

เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 

โทรศัพท : 0-2693-3569 

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

ทุนจดทะเบียน : 3,300,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 3,300,000 บาท 

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100.00 บาท 

กรรมการบริษัท : นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ นางสาวดารุณี แซต้ัง นางสาวปาริชาติ สุนทร 

กรรมการผูมีอำนาจ  : กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกนัและประทับตราสำคัญของบริษัท 

 

รายชื่อผูถือหุน  รายช่ือ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บรษิัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 32,998 99.99 

2. นายสมบรูณ ศุขวีริิยะ 

3. นางสาวดารณุี แซตั้ง 

1 

1 

>0.01 

>0.01 

รวม 33,000 100.00 

   

 

ชื่อบริษทัภาษาไทย : บรษิัท เอไอ ซอฟท จำกัด  

ชื่อบริษทัภาษาอังกฤษ : AI Soft Company Limited 

การประกอบธุรกจิ : 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

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

วันท่ีกอต้ัง : 9 กุมภาพันธ 2547 
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 ขอมูลเก่ียวกับนติบิุคคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวท้ังหมด 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : อาคารเขตอุตสาหกรรมซอฟตแวร เลขที่ 99/25 ชั้น 10 หอง 10-บี หมูที่ 4  

ถนนแจงวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกรด็ จังหวัดนนทบุรี 11120 

โทรศัพท : 0-2147-5730, 0-2147-5731 

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

ทุนจดทะเบียน : 3,300,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 3,300,000 บาท 

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 10.00 บาท 

กรรมการผูมีอำนาจ  : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ หรือนางสาวดารุณี แซตั้ง หรือนายภริมย เมธาวีระพงศ  

หนึ่งคนลงลายมือชื่อรวมกับ นายทักษะ บุนนาค หรือนายไมตรี สรรพากิจ

วัฒนา รวมเปนสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท 

รายชื่อผูถือหุน  รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

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

2. นายทักษะ บนุนาค 

3. นายไมตรี สรรพากิจวัฒนา 

117,000 

30,000 

39.00 

10.00 

รวม 300,000 100.00 

 

ชื่อบริษทัภาษาไทย : บรษิัท รมูซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ชื่อบริษทัภาษาอังกฤษ : Roomz International Company Limited 

การประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจใหบริการใหคำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการและ

พัฒนารายไดให ก ับโรงแรม (Business Solutions Consultancy for 

Hotel Revenue Management) 

วันท่ีกอต้ัง : 14 พฤษภาคม 2562 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : 571 อารเอสยู ทาวเวอร ช้ันที่ 7 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา 

กรุงเทพมหานคร 10110 

โทรศัพท : 0-2020-8781 

เว็บไซต : http://www.room-z.com/ 

ทุนจดทะเบียน : 8,000,000 บาท 

ทุนที่ออกและเรียกชำระแลว : 3,000,000 บาท 

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100.00 บาท 

กรรมการผูมีอำนาจ  : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ หรือนางสาวปาริชาติ สุนทร ลงลายมือชื่อรวมกับ  

นายอเล็กซซานเดอร ลูคัส สเตฟาน บีสเคเจทสกี้ รวมเปนสองคนและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท 
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 ขอมูลเก่ียวกับนิติบคุคลที่บริษัทฯ ถือหุนต้ังแตรอยละ 10 ขึ้นไปของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อผูถือหุน  รายช่ือ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บรษิัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 40,798 51.00 

2. บรษิัท โนวา แอสเซท แมเนจเมนท จำกัด 

3. นายสมบรูณ ศุขวีริิยะ 

39,199 

1 

49.00 

>0.01 

4. นายอเล็กซซานเดอร ลูคัส สเตฟาน บีสเคเจทสก้ี 1 >0.01 

5. นางสาวปาริชาติ สุนทร 1 >0.01 

รวม 80,000 100.00 

   

 

ชื่อบริษทัภาษาไทย : บรษิัท โคแมน ทราเวล จำกัด 

ชื่อบริษทัภาษาอังกฤษ : Coman Travel Company Limited 

การประกอบธุรกจิ : ประกอบธุรกิจเปนผู ใหบริการสำรองที่พัก ตั ๋วเครื ่องบิน รถเชา และอื ่น ๆ ที่

เก ี ่ยวข องกับธ ุรกิจทองเที ่ยวทุกประเภท (Business Solutions Service for 

Accommodation Reservation and Other Reservation Relating to Tourism)  

วันท่ีกอต้ัง : 20 มิถุนายน 2562 

ที่ตั้งสำนักงานใหญ : เลขท่ี 252/117 อาคารเมืองไทย-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 

มูลคาที่ตราไวตอหุน : 100.00 บาท 

กรรมการบริษัท : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ นางสาวดารณุี แซตั้ง นางสาวศนิ เปยมศุภทรัพย 

กรรมการผูมีอำนาจ  : กรรมการสองคนลงลายมือช่ือรวมกนัและประทับตราสำคัญของบริษัท 

รายชื่อผูถือหุน  รายชื่อ จำนวนหุน สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บรษิัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 299,997 99.99 

2. นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ 

3. นางสาวดารณุี แซต้ัง 

1 

1 

>0.01 

>0.01 

4. นางสาวศนิ เปยมศภุทรัพย 1 >0.01 

รวม 300,000 100.00 
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ขอมูลของบุคคลอางอิงอื่น ๆ 

 ผูสอบบญัชี : บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

178 อาคารธรรมนิต ิ ช ั ้น 6-7 ซอยเพิ ่มทรัพย (ประชาชื ่น 20)  

ถนนประชาช่ืน แขวงบางซื่อ เขตบางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 10800 

โทรศัพท : 0-2596-0500 ตอ 327 

 นายทะเบียนหลักทรพัยหุนสามญั : บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรพัย (ประเทศไทย) จำกัด  

เลขท่ี 93  ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

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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การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ 

ขอมูลหลักทรัพยและผูถือหุน 

ผูถือหุน 

รายชื่อและสัดสวนการถือหุนของผูถือหุน ณ วนัที่ 27 มีนาคม 2563  

ลำดับ ผูถือหุนรายใหญ จำนวนหุน (หุน) สัดสวน (รอยละ) 

1. นายสมบูรณ ศุขวีิริยะ 40,798,600 30.447 

2. นายอภิชัย สกลุสุรียเดช 34,865,900 26.019 

3. นายวสรรณ อนุรักษวงศศร ี 4,038,200 3.014 

4. นายไพบูลย เสรีวิวฒันา 4,000,000 2.985 

5. นายคเชนทร เบญจกุล 3,343,600 2.495 

6. นายจรูญเกียรต ิ อัครศิลป 2,188,000 1.633 

7. นายเจษฎา สุขทิศ 1,800,000 1.343 

8. นายแสงชัย วสุนธรา 1,500,000 1.119 

9. นายณัชชัชพงศ พีระเดชาพันธ 1,210,000 0.903 

10. นายสมศกัด์ิ จรัสวศินกุล 1,004,000 0.749 

11. นายวีรกิจ  กัมทรทิพย 886,300 0.661 

12. นายสุชาย เลิศเรืองอมร 844,000 0.630 

 

นโยบายการจายเงินปนผล 

ทีท่ี่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 มีมตอินุมัติใหจายเงินปนผลระหวาง

กาลของบริษัทฯ ในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกจิการ 

และหลังหักสำรองตาง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด  

อยางไรก็ตาม การจายเงินปนผลนอกจากจะขึ้นอยูกับผลประกอบการประจำปแลวยังตองคำนึงถึงกระแสเงินสด 

และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสำคัญ รวมทั้งเงื่อนไขทางกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี ่ยวของ ทั้งนี้  

มติคณะกรรมการของบริษัทฯ และบริษัทยอย ที่อนุมัติใหจายเงินปนผลจะตองนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อขออนุมัติ  

อนึ่ง คณะกรรมการบริษทัมีอำนาจในการพิจารณาจายเงินปนผลระหวางกาลไดหากเห็นวาบริษัทฯ มีกำไรและการจายเงินปนผล

ดังกลาวมีความเหมาะสมและไมกระทบตอการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ จะตองรายงานการจายเงินปนผลระหวางกาล

ดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 
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โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางองคกร  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีโครงสรางองคกร ดังนี ้

 

โครงสรางการจัดการ 

โครงสรางการจัดการของบริษัทฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 5 ชุด ไดแก คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ

ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

โดยมีรายละเอียดของคณะกรรมการแตละชุดดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริษัท (Board of Directors) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยกรรมการ 5 ทาน ดังน้ี 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการ / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นางดลฤดี พรพิพัฒน กรรมการอิสระ 

3. นายกันชนะพล เกิรท มาเชลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการอิสระ 

4. นายเฉลมิพล ตูจนิดา กรรมการอิสระ  

5. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการ 
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โดยมีนายนิกุล ต้ังนิลทรัพย ทำหนาที่เปนเลขานุการบรษัิท ซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากคณะกรรมการบริษัทในการประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการบริษัทที่พนตำแหนงอาจไดรับการ

แตงต้ังใหมอีกได ตามท่ีผูถือหุนเห็นวาเหมาะสม ท้ังน้ี กรรมการบริษัทซ่ึงมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนง

ไมเกิน 6 ป 

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพันบรษิัท 

กรรมการผูมีอำนาจลงนามผูกพนับรษิัท คือ นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ และ นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ลงลายมือชื่อรวมกัน 

และประทับตราสำคัญของบริษัท 

ขอจำกัดอำนาจของกรรมการ 

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ไมมีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องที่มีสวนไดเสียตอบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด 

เนื่องจากนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนผูถือหุนของบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด ในอัตรารอยละ 15 ของจำนวนหุน

ทั้งหมด 

การประชุมคณะกรรมการบริษัทระหวางป  2560 – 2562 

ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนครั้งท่ีเขารวมประชุม* 

2560 2561 2562 

1.  นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ 6/6 6/6 5/5 

2.  นางดลฤดี พรพิพัฒน 6/6 5/6 5/5 

3.  นายกันชนะพล เกิรท มาเชลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ 4/6 5/6 5/5 

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

5.  นายเฉลมิพล ตูจนิดา/1 - - 4/5 

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 ซินเมอรแมน 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 
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 /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 วันท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ประกอบดวยกรรมการ 3 ทาน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นางดลฤดี พรพิพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

2. นายกันชนะพล เกิรท มาเชลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3. นายเฉลมิพล ตูจนิดา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบที่มีความรูและประสบการณดานการเงินและการบัญชีเพียงพอที่จะทำหนาที่สอบทานความ

นาเชื ่อถือของงบการเงิน คือ นางดลฤดี พรพิพัฒน สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี  

สาขาวิชาการบัญชี จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

โดยมีนายธานินทร เอื ้ออารยะมนตรี ทำหนาที ่เปนเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ ่งไดรับแตงตั ้งจาก

คณะกรรมการตรวจสอบคร้ังท่ี 1/2561 วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบซ่ึงมีคุณสมบตัิเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 6 ป 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบระหวางป 2560 – 2562 

จำนวนคร้ังและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทานมีรายละเอียด ดงันี ้

ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม 

2560 2561 2562 

1.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน 4/4 4/4 4/4 

2.  นายกันชนะพล  เกิรท มาเชลล ซีเรียล 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 ไดรับการแตงตั้งจากมติที ่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั ้งที ่ 6/2561 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561  

 ดำรงตำแหนงเปนประธานกรรมการบริษัท ทำใหตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง จึงมีมติแตงตั้งนายเฉลิมพล ตูจินดา เปนกรรมการ

 ตรวจสอบ 

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

 กรรมการบริษทั/กรรมการตรวจสอบแทน จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการคร้ังที่ 1/2560 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพนัธ 2560 

 /3  นายสุพจน แกวมณี ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  

 ทำใหตำแหนงกรรมการตรวจสอบวางลง จึงมมีติแตงต้ังนายกันชนะพล เกิรท มาเชลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ เปนกรรมการตรวจสอบ 

 จากท่ีประชมุคณะกรรมการคร้ังที่ 5/2562 เม่ือวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 
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3. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ประกอบดวยสมาชิก

ทั้งหมด 6 ทาน ดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1. นางดลฤดี  พรพิพัฒน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

2. นายสมบรูณ  ศุขีวิริยะ กรรมการบริหารความเส่ียง 

3. นายกันชนะพล  เกิรท มาเชลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระ 

4. นางสาวดารณีุ  แซตั้ง กรรมการบริหารความเส่ียง 

5. นายฉัตรชัย    โตเลิศมงคล กรรมการบริหารความเส่ียง 

6. นายทักษะ  บุนนาค กรรมการบริหารความเส่ียง 

ทั้งนี้ มีนายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง ทำหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ซึ่งไดรับการแตงตัง้จากที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารความเส่ียงคร้ังที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2561 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริหารความเสี่ยง 

กรรมการบริหารความเสี่ยง มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการบริหารความเสี่ยงที่

พนตำแหนงอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมี

คุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 6 ป 

 

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระหวางป 2560 - 2562 

จำนวนคร้ังและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแตละทานมีรายละเอียด ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อ 
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม 

2560 2561 2562 

1.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน 1/1 2/2 2/2 

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

3.  นายกันชนะพล  เกิรท มาเชลล ซีเรียล 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 
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 /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 ธนัวาคม 

2562  มีจำนวนทั้งสิ้น 3 ทาน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  นายเฉลิมพล ตูจินดา ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

2.  นายสมบูรณ ศุขวีิริยะ กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

3.  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

โดยมีนายนิกุล ตั้งนิลทรพัย ทำหนาท่ีเปนเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน ซ่ึงไดรับแตงต้ังจาก

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2560 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทนที่พนตำแหนงอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทนซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 6 ป 

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 เมื่อวันที่  

 8 พฤศจิกายน 2562 ทำใหตำแหนงกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนวางลง จึงมีมติแตงตั้งนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล เปนกรรมการ

 สรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 /3 นายสุพจน แกวมณี ไดลาออกจากการเปนกรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน  

 ทำใหตำแหนงประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนวางลง จึงมีมติแตงต้ังนายเฉลมิพล ตูจินดา เปนประธานกรรมการสรรหา

 และกำหนดคาตอบแทน จากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจกิายน 2562 
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5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Committee) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562  มีจำนวน

ทั้งสิ้น 3 ทาน ดังนี้ 

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการอิสระ 

2.  นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3.  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

โดยมีนายนิกุล ตั้งนิลทรัพย ทำหนาที ่เปนเลขานุการคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที ่ดี ซึ่งไดรับแตงตั ้งจาก

คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 9 ป เมื่อครบวาระดังกลาวกรรมการกำกับดูแลกิจการที่

ดีที่พนตำแหนงอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกได ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นวาเหมาะสม ทั้งนี้ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ซึ่งมีคณุสมบัติเปนกรรมการอิสระ มีวาระการดำรงตำแหนงไมเกิน 6 ป 

การประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีระหวางป 2560 - 2562 

จำนวนคร้ังและการเขารวมประชุมของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีแตละทานมีรายละเอียด ดังนี้ 

ลำดับ     รายชื่อ 
จำนวนครั้งที่เขารวมประชุม 

 2560 2561 2562 

1.  นางดลฤดี  พรพิพัฒน - - 1/1 

2.  นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ - - 1/1 

3.  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล - - 1/1 

6. เลขานุการบริษัท 

เลขานุการบริษัทมีขอบเขต อำนาจหนาที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดในมาตรา 89/15 และมาตรา 89/16  

แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่ไดมีการปรับปรุง) โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

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

โดยมีหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี ้  

1) จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร ดังตอไปนี้ 

(ก) ทะเบียนกรรมการ 

(ข) หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการ รายงานการประชุมคณะกรรมการ และรายงานประจำปของบริษัท 

(ค) หนังสือนัดประชุมผูถือหุน และรายงานการประชุมผูถือหุน 

2) เก็บรักษารายงานการมีสวนไดเสีย ท่ีรายงานโดยกรรมการ หรือผูบริหาร 

3) จัดสงสำเนารายงานการมีสวนไดเสีย ตามมาตรา 89/14 พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535 ใหประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ทราบภายใน 7 วันทำการนับแตวันที่บริษัท

ไดรับรายงานนั้น และบริษัทตองจัดใหมีระบบการรักษาเอกสาร หรือหลักฐานที่เกี่ยวของกับการแสดงขอมูล  
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และดูแลใหมีการเก็บรักษาใหถูกตอง ครบถวน และสามารถตรวจสอบได ภายในระยะเวลาไมนอยกวา 5 ป  

นับแตวันที่มีการจัดทำเอกสารหรือขอมูลดังกลาว 

4) ดำเนินการอ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด  

นอกจากนี้ เลขานุการบริษัทยังมหีนาที่อ่ืน ๆ ตามที่บริษัทฯ มอบหมาย ดังนี้ 

1) หนาท่ีในการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัทและการประชุมผูถือหุน 

2) ติดตอประสานงานกับหนวยงานภายในบริษัทฯ ใหปฏบิัตติามมติคณะกรรมการบริษทัและมติที่ประชมุผูถือหุน 

3) ติดตอประสานงานกับหนวยงานที่กำกับดแูล เชน สำนกังานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และดูแลการเปดเผยขอมูลและรายงานสารสนเทศตอหนวยงานที่กำกับดูแล

และสาธารณชนใหถูกตองครบถวนตามกฎหมาย 

4) จัดใหมีการปฐมนิเทศ ใหคำแนะนำแกกรรมการที่ไดรับการแตงต้ังใหม 

5) จัดสงเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการใหคณะกรรมการลวงหนากอนวันประชุมคณะกรรมการ 

อยางนอย 5 วัน 

6) หนาท่ีอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท 

ในกรณีที่เลขานุการบริษัทพนจากตำแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได คณะกรรมการบริษัทจะตองแตงตั้งเลขานุการ

บรษิัทคนใหมภายใน 90 วัน นับแตวันที่เลขานุการบริษัทคนเดิมพนจากตำแหนง หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได ทั้งนี้ คณะกรรมการ

มีอำนาจมอบหมายใหกรรมการคนใดคนหนึ่งปฏิบัติหนาที่แทนในชวงเวลาดังกลาวได โดยที่นายนกิุล ตั้งนิลทรัพย ไดผานการ

อบรมหลักสูตรผูปฏิบัติงานเลขานุการบริษัท (รุนที่ 85) จากสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยแลว  

7. ผูบริหาร (Management Team) ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 มีจำนวนท้ังสิ้น 5 ทาน ดังนี ้

ลำดับ รายชื่อ ตำแหนง 

1.  นายสมบรูณ   ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

2.  นางสาวดารณีุ แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบญัชีและการเงิน 

3.  นายเจมส แฮงคเควิช ผูอำนวยการฝายพฒันาตัวแทนจำหนาย 

4.  นายภิรมย           เมธาวรีะพงศ  ผูอำนวยการฝายการตลาด 

5.  นางสาวปาริชาติ สุนทร ผูอำนวยการฝายธรุการและบรหิารงานทั่วไป 

 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

1. คาตอบแทนกรรมการ 

ที่ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 ไดมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการใหแก

คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี ่ยง และคณะกรรมการสรรหาและกำหนด

คาตอบแทน ดังรายละเอียดที่ปรากฏดานลาง 
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ก. เบี้ยประชุม 

ตำแหนง คาเบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการบริษัท 40,000  บาท 

กรรมการบริษัท 25,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 25,000 บาท 

กรรมการบริหารความเสีย่ง (เฉพาะกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหารหรอืพนักงาน) 25,000 บาท 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 25,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 25,000 บาท 

กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี 0 บาท* 

หมายเหตุ: *คาเบ้ียประชุมกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีไมมีการจายคาเบีย้ เนื่องจากยังไมไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน 

ข. โบนัสกรรมการ 

– ไมมี – 

ทั้งนี้ ในป 2561 และ งวดป 2562 คณะกรรมการไดรับเบ้ียประชุม โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

หนวย : บาท 

ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการ 

 2561 

กรรมการ

บริษัท 

 

 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ

สรรหาและ

กำหนดคา

ตอบ 

แทน 

รวม 

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

2. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 150,000 - - - 150,000 

3. นายกันชนะพล  เกิรท มาเชลล 

ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ 

150,000 - 25,000 - 175,000 

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

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

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

7. นางสาวมานิดา ซินเมอรแมน 25,000 - - - - 

8. นายฉัตรชัย โตเลศิมงคล 25,000 - - - - 

รวม 965,000 340,000 75,000 150,000 1,505,000 
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หนวย : บาท 

ลำดับ รายชื่อคณะกรรมการ 

 2562 

กรรมการ

บริษัท 

 

 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ 

บริหาร

ความเสี่ยง 

กรรมการ

สรรหาและ

กำหนดคา

ตอบ 

แทน 

รวม 

1. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 140,000 - - 50,000 190,000 

2. นายกันชนะพล  เกิรท มาเชลล 

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 แกวมณ ี 100,000 75,000 - 25,000 200,000 

6. นายฉัตรชัย โตเลศิมงคล 125,000 - - - 125,000 

7. นายเฉลิมพล ตูจินดา 100,000 75,000 - - 175,000 

รวม 875,000 270,000 100,000 125,000 1,370,000 

2. หลักสูตรที่กรรมการบริษัทเขาอบรมในป 2562 

ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหนง หลักสูตรที่อบรมในป 2562 

1. นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ - ประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

- กรรมการบรหิารความเส่ียง 

- กรรมการบรษิัท 

- ประธานกรรมการบริหาร 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร COMANCHE 

- หลักสูตร การบริหารการทองเท่ียว

สำหรับผูบรหิารระดับสูง รุนท่ี 3 

ประจำป 2562 (Tourism 

Management Program for 

Executives: TME3) การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย (ททท.) 

2. นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล - กรรมการบรษิัท 

- กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

- กรรมการบริหารความเส่ียง 

- ประธานเจาหนาที่บริหาร SYN 

- หลักสตูร Director Certification 

Program (DCP) รุนที่ 271/2019 

3. คาตอบแทนผูบริหาร 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 บริษัทฯ มีผูดำรงตำแหนงเทียบเทาผูบริหารท้ังสิ้น 5 ทาน ซ่ึงบริษัทฯ มีการจายคาตอบแทน

ผูบริหารคิดเปนจำนวนเงินตามประเภทคาตอบแทน ดังนี้ 
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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 บริษทัฯ และบริษัทยอย มีจำนวนพนักงานรวมทั้งสิ้น 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 

ฝายบัญชีและการเงิน 4 3 6 

แผนกบญัชีและการเงิน 4 3 6 

ฝายตรวจสอบ - 1 3 

แผนกตรวจสอบภายใน - 1 2 

แผนกตรวจสอบ CMMI - - 1 

ฝายปฏิบัติการ 66 72 76 

แผนก QA & CMMI 4 5 - 

แผนกบริการลกูคา – BOS 9 10 10 

แผนกบริการลกูคา – FOS 16 17 17 

แผนกบริการลกูคารายใหญ - - - 

แผนกบริหารโครงการ – BOS 7 8 10 

แผนกบริหารโครงการ – FOS 11 12 12 

แผนกพัฒนาระบบ 16 17 24 

แผนกลูกคาสมัพันธ 3 3 3 

ฝายการตลาด 2 2 3 

แผนกการตลาดในประเทศและกลุม CLMV 2 2 3 

ฝายพัฒนาตวัแทนจำหนาย - - 1 

แผนกพัฒนาตัวแทนจำหนาย - - 1 

ฝายเลขานุการบรษิัท / นักลงทุนสัมพันธ 2 2 1 

แผนกเลขานุการบริษัท / นักลงทุนสัมพนัธ 2 2 1 
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ฝาย/แผนก 
2560 

(คน) 

2561 

(คน) 

2562 

(คน) 

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 - 

พนักงานบริษัทยอย – AISOFT - - 22 

พนักงานบริษัทยอย – ROOMZ - - 2 

พนักงานบริษัทยอย – CMT - - 10 

รวมพนักงานของกลุมบริษทั 151 144 178 

5. คาตอบแทนพนักงาน 

ในป 2560 - 2562 บริษัทฯ ไดจายคาตอบแทนพนักงานคิดเปนจำนวนเงินทั้งสิ้นประมาณ 48.61 ลานบาท 61.54 ลาน

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

เงินประกันสังคม เงินสมทบเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และสวัสดิการอ่ืน ๆ 

6. คาตอบแทนผูสอบบัญชี 

 6.1 คาตอบแทนจากการสอบบัญช ี

 ในป 2562 บริษัทฯ และบรษิัทยอยไดจายคาตอบแทนจากการสอบบัญชีใหกบับริษทั สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยมี

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

ชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลยสวัสดิ์ 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 จำกัด 130,000 บาท 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกดั 70,000 บาท 

บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด 70,000 บาท 
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 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. ขอพิพาทดานแรงงานที่สำคัญใน 3 ปที่ผานมา 

-ไมม-ี 

8. นโยบายพฒันาบุคลากร 

กลุมบริษัทมีนโยบายที่จะสงเสริม และพัฒนาบุคลากรในแตละระดับชั้นอยางตอเนื่องใหมีความรู ความชำนาญ และ

ความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ิมขึ้นอยางสม่ำเสมอ โดยมีการฝกอบรมท้ังภายนอก และภายในตามแผนการฝกอบรมประจำป 

เพื่อใหเกิดการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอบริษัทฯ และเปนไปตามเปาหมายที่กำหนด โดยแบงการพัฒนาในระดับตาง ๆ 

ดังตอไปนี ้

8.1 ระดับบริหาร: บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการพัฒนาทักษะดานการบริหารจัดการ ภาวะความเปนผูนำของบุคลากรใน

ระดับบริหาร และวิสัยทัศนในการเปนผูนำขององคกร เพื่อใหผูบริหารสามารถบริหารงานไดบรรลุตามเปาหมาย

ที่กำหนดไว 

8.2  ระดับหัวหนางาน: บริษัทฯ มุงเนนเรื่องการพัฒนาดานการจัดการบริหารเบื้องตน ทักษะการเปนหัวหนางาน การ

สรางทีมงาน และการสรางความรวมมือในการทำงาน ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพทั้งภายในและ

ภายนอกองคกร ตลอดจนการสงเสริมพัฒนาความรูความเขาใจเฉพาะทาง 

8.3  ระดับพนักงาน: บริษัทฯ มุ งเนนเรื ่องการสรางความรู ประสบการณ และความเชี ่ยวชาญในงานที่ตนเอง 

รับผิดชอบ สรางแรงจูงใจใหเกิดการพัฒนาตนเองอยางสม่ำเสมอ และการมีทัศนะคติที่ดีตอฝายบริหารและ

บริษัทฯ 

ขอมูลการฝกอบรมของพนักงาน 

หนวย : ช่ัวโมง 

จำนวนชั่วโมงฝกอบรมเฉลี่ยตอคนตอป 

การอบรมภายใน 1.25 

การอบรมภายนอก 3.23 

การอบรมในหลกัสตูรสำหรับผูบรหิารระดับสูง 42.00 
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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 ประธานกรรมการ / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง / กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

/ ประธานเจาหนาที่

บริหาร COMAN 

40,798,600 40,798,600 - 30.4467% 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

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

2. นางดลฤดี พรพิพัฒน ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / กรรมการ

อิสระ / ประธาน

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

3. นายกันชนะพล  

เกิรท มาเชลล  

ซีเรียล วัน  

คอมเพอรนอลเลอ 

กรรมการ / กรรมการ

ตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

4. นายฉัตรชัย  

โตเลิศมงคล  

กรรมการ / 

กรรมการบริหารความ

เสี่ยง / กรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

/ ประธานเจาหนาที่

บริหาร SYN 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 
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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 (%) 

5. นายเฉลมิพล ตูจินดา กรรมการอิสระ / 

กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรร

หาและกำหนด

คาตอบแทน 

- - - - 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

6. นายฉิม ตนัตยิาสวสัดิ

กุล 

ประธานกรรมการบริษัท 

/ กรรมการอสิระ 
- - - - 

 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% 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

11. นายเจมส แฮงคเควิช

  

ผูอำนวยการฝายพัฒนา

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

 
- - - - 

12. นางสาวสุพัตรา  

หิรัญญานนท 

Corporate Account 
3,832 7,586 3,754 0.0057% 

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

13. นายนิกุล ต้ังนิลทรัพย เลขานุการบริษัท /  

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

 คูสมรสและบุตรท่ียัง

ไมบรรลุนติภิาวะ 

 
- - - - 

 



 

70 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

การกำกับดูแลกจิการ 

นโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

บริษัทฯ มีการบริหารงานโดยยึดถือแนวปฏิบัติตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี (The Principles of Good 

Corporate Governance) ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพยฯ”) ครบถวนทุกหลักการ โดยบริษทัฯ 

ไดกำหนดเปนนโยบาย และมีการแตงต้ังคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใหการดำเนินธุรกิจของบรษิัทฯ มีการกำกับดูแล

กิจการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได และเพิ่มความเชื่อมั่นใหแกผูลงทุน บริษัทฯ จะเปดเผยขอมูลใหกับสาธารณะและผูถือหุน

อยางสม่ำเสมอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใหความสำคัญตอระบบการควบคุมและตรวจสอบภายใน สวนในดานการบริหาร 

ความเสี่ยง บริษัทฯ พยายามควบคุมและบริหารความเสี่ยงอยางใกลชิด และคำนึงถึงเรื ่องจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ  

โดยดำรงไวซึ่งความเปนธรรมตอคูคา ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสียทุก ๆ กลุม ซึ่งมีสาระสำคัญแบงออกเปน 5 หมวดดังนี ้

หมวดที่ 1: สิทธขิองผูถอืหุน (Rights of Shareholders)  

บริษัท โคแมนชี ่ อินเตอรเนชั ่นแนล จํากัด (มหาชน) มีการบริหารงานที ่ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญ 

ตอการเคารพในสิทธิและความเทาเทียมกันของผูถือหุนทุกราย จึงไดกำหนดนโยบายการอํานวยความสะดวกและสงเสริมให 

นักลงทุนทุกรายไดมีสวนรวมในการเขารวมประชุมผูถือหุน โดยบริษัทฯ จะดำเนินการดังนี้ 

การดำเนินการกอนการประชุม 

การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ของบริษัทฯ ไดจัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มนีาคม 2562 เวลา 13.30 น. 

ณ หองธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400  โดยบริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบแกผู ถือหุนภาษาไทย ในวันท่ี  

14 มีนาคม 2562 ซึ่งเปนการดำเนินการลวงหนา 14 วัน กอนวันประชุม และไดเปดเผยหนังสือเชิญประชุมพรอมเอกสาร

ประกอบบนเว็บไซตของบริษทัที่ http://investor.comancheinternational.com/home/ เมื่อวันที ่28 กุมภาพันธ 2562  

หนังสือเชิญประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ มีขอมูลที่ถูกตอง เพียงพอ โดยกำหนดวาระการประชุมไวเปนเรื่อง ๆ อยาง

ชัดเจน ดังมีรายละเอียดดงันี้ 

1. มีแบบฟอรมลงทะเบียนที่มีหมายเลขบารโคดแนบไปพรอมกับหนังสือเชิญประชุม เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการ

ลงทะเบียนใหกับผูถือหุน 

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

3. สำเนารายงานการประชุมผูถือหุนครั้งกอน 

4. วาระการเลือกตั้งกรรมการ ไดระบุรายละเอียดของกรรมการที่เสนอ ไดแก ชื่อ-นามสกุล อายุ ประวัติการศึกษา 

ประวัติการทำงาน ประวัติการอบรมจดัโดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) จำนวนบริษัททีด่ำรง

ตำแหนงกรรมการโดยแยกเปนหวัขอบริษัทจดทะเบยีนและบริษัททั่วไป ประเภทของกรรมการที่เสนอ ขอมูลการเขา

รวมประชุมในปที่ผานมา วันเริ่มตนดำรงตำแหนงในบริษัทและวาระการดำรงตำแหนงตั้งแตไดรับการแตงต้ัง 

5. ขอกำหนดของบริษัทฯ เกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาในการเลือกต้ัง

กรรมการอิสระ 
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6. วาระแตงตั้งผูสอบบัญชี ไดระบุชื่อผูสอบบัญชี บริษัทที่สังกัด การศึกษา ประสบการณและความสามารถของผูสอบ

บัญชี ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาบริการสอบบัญชีเพื่อใหผูถือหุนไดพิจารณาความสามารถและความ

เหมาะสมของผูสอบบญัชีได 

7. วาระอนุมัติจายเงินปนผล ระบุนโยบายการจายปนผล จำนวนเงนิปนผลท่ีเสนอจาย และสถิติการจายเงนิปนผล 

8. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบยีน และหลักฐานที่ตองนำมาแสดงในวันประชุม 

9. ขอมูลของกรรมการผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งมี 3 ทานโดยทั้ง 3 ทาน เปนกรรมการอิสระเพื่อใหผูถือหุน

สามารถพิจารณามอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

10. ขอบังคับของบริษัทฯ ในสวนที่เกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

11. แผนที่แสดงสถานที่สำหรับประชุมสำหรับการเดินทางโดยรถยนตสวนบุคคล หรือรถประจำทาง 

12. แตละวาระระบุอยางชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งขอเท็จจริงและเหตุผลความเห็น

ของคณะกรรมการ ตลอดจนหลักเกณฑและวิธีการในการลงมติในแตละวาระตามขอบังคับของบริษัทฯ รวมทั้ง

จำนวนคะแนนเสียงในการผานมติอนุมัติ 

13. เพื่อใหไดรับประโยชนสูงสุดจากการประชุมและเปนประโยชนตอคณะกรรมการและผูบริหารในการเตรียมชี้แจงใน

วันประชุม ผูถอืหุนไดรับการเชิญชวนใหสงคำถามลวงหนามายังบริษัทกอนวันประชุม 

14. เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกผูรับมอบฉันทะซึ่งมีเอกสารเปนจำนวนมาก โดยเฉพาะสถาบันการเงิน หรือกองทุน

รวม หรือผูรักษาหลักทรัพยใหแกนักลงทุนบริษัทไดประสานงานในการขอความรวมมือ เพื่อใหบริษัทไดตรวจสอบ

เอกสารและหลักฐานกอนเปนการลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 

ณ วันประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ หองธาราเทพ 

ชั้น 2 อาคารธาราเทพ โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

ซึ่งเปนหองประชุมท่ีมีขนาดเหมาะสมสามารถรองรับผูเขารวมประชุมไดอยางเพียงพอ และเปดรับลงทะเบียนกอนเริ่มประชุม

ลวงหนาเปนเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อใหเจาหนาที่รับลงทะเบียนมีเวลาเพียงพอตอการตรวจสอบเอกสารของผูถือหุนที่มาประชมุ

ดวยตนเอง และผู รับมอบฉันทะจากผูถือหุ นที่มีเปนจำนวนมาก เพื ่อใหการลงทะเบียนเปนไปอยางถูกตองและรวดเร็ว  

บริษัทฯ ไดจัดเจาหนาที่และโตะลงทะเบียนในจำนวนที่เหมาะสมและลงทะเบียนดวยระบบบารโคด และเมื่อลงทะเบียนเสร็จ

แลวผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนในแตละวาระเพื่อใชลงคะแนนในหองประชุม 

กอนเริ่มการประชุม เลขานุการที ่ประชุมไดขอความรวมมือจากผูเขารวมประชุมทุกคนใหปดโทรศัพทมือถือ 

เพื่อไมใหเปนการรบกวนสมาธิของท่ีประชุม และชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยผูถือหุนสามัญ

ของบริษัทฯ ไดรับสิทธิในการลงคะแนนหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง ซ่ึงการลงคะแนนและนับคะแนนเปนไปอยางเปดเผยโดยบริษัทฯ  

ไดนำระบบบารโคดมาใชในการนับคะแนนเสียงเชนเดียวกับปที่ผานมาซึ่งชวยใหขั้นตอนการประมวลผลคะแนนเปนไปอยาง

รวดเร็วและแมนยำ นอกจากนี้ยังมีที่ปรึกษากฎหมายอิสระทำหนาที่ดูแลการประชุมผูถือหุนใหถูกตองตามกฎหมายและ

ขอบังคับของบริษัทฯ และเปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และเมื่อทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ บริษัทฯ ได

แสดงผลดังกลาวข้ึนหนาจอภาพใหผูถือหุนทราบโดยแบงเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง รวมถึงกรณี

ที่เปนวาระที่กรรมการมีสวนไดสวนเสียหรือวาระการทำรายการที่เก่ียวโยงกันจะแสดงคะแนนเสียงที่ไมมีสิทธิออกเสียงดวย 
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ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร  

รวมถึงคณะผูบริหารระดับสูงของบริษัทฯ ไดใหความสำคัญตอการประชุมผูถือหุนเปนอยางมาก โดยเขารวมประชุมทุกคร้ัง  

และบริษัทฯ ยังไดเชิญผูสอบบัญช ีที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน เขารวมประชุมดวยเพื่อใหขอมูลหรือตอบ 

ขอซักถามของผูถือหุนในประเด็นที่เกี่ยวของอยางเต็มที่ และยังมีตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมซักถาม 

ขอมลูตาง ๆ ในที่ประชมุ 

สำหรับผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมหลังจากที่บริษัทฯ ไดเริ่มดำเนินการประชุมไปแลวน้ัน ยังสามารถเขารวมประชุม

และออกเสียงลงคะแนนไดในระเบียบวาระที่อยูระหวางการพิจารณาและยังไมไดลงมติ บริษทัฯ ไดกำหนดวาระการประชมุ 

ผูถอืหุนไวเปนเรื่องอยางชดัเจน 

ประธานท่ีประชุมไดจัดสรรเวลาอยางเพียงพอและดำเนินการประชุมอยางเหมาะสมและโปรงใส รวมถึงเปดโอกาสให

ผูถือหุนไดแสดงความเห็นและตั้งคำถามในทุกวาระ และเลขานุการที่ประชุมไดบันทึกประเด็นคำถามและคำตอบไวอยาง

ชัดเจนครบถวน นอกจากนี้ในแตละวาระไดระบุมติที่ประชุมและผลการลงคะแนนเสียง โดยแบงเปนจำนวนเสียงที่เห็นดวย  

ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และยังไดบันทกึเทปการประชุมและนำขึ้นเว็บไซตของบริษัทหลังจากวันประชุม เพื่อใหผูถือหุน 

ที่มิไดมาเขารวมประชุมหรือผูสนใจ สามารถรับชมการประชมุผูถือหุนของบริษัทฯ ซึ่งดำเนินไปตามวาระท่ีกำหนดไวตามลำดับ

และไมมีการพิจารณาวาระอื่นใด นอกเหนือจากที่ไดกำหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

การดำเนินการภายหลังการประชุมผูถือหุน 

บริษัทฯ ไดเปดเผยมติที่ประชุมผูถือหุนพรอมผลการลงคะแนนภายในวันเดียวกัน ผานระบบของตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และจัดทำรายงานการประชุมผูถือหุนและจัดสงรายงานการประชุมผูถือหุนใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทยภายใน 14 วนัตามท่ีกำหนด พรอมทั้งนำข้ึนบนเว็บไซตของบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม โดยบริษัทฯ ไดบันทึก

รายชื่อพรอมตำแหนงของกรรมการท่ีเขารวมประชุมผูถือหุนหรือลาประชุมไวในรายงานการประชุมผูถือหุน ระบุคะแนนเสียง

ของผูถือหุนทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวยและงดออกเสยีงในแตละวาระดวย  

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) กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอใหเพิ่มวาระการประชุมผูถือหุนในเรื่อง

ใดเร่ืองหนึ่งไมนอยกวา 7 วันทำการกอนวันประชุมผูถือหุน และทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลว

และมีความเห็นวาวาระดังกลาวเปนประโยชนตอบริษัทฯ และผูถือหุน ทางบริษัทฯ มีนโยบายที่จะอำนวย

ความสะดวกในการนำเสนอวาระดังกลาวเขาที่ประชุมผูถือหุน โดยจะดำเนินการแจงเพิ่มวาระการประชุม

ใหผูถือหุนทราบผานทางตลาดหลกัทรัพยฯ 

(2) กรณีที่ผูถือหุนรายใดแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อขอเสนอชื่อบุคคลเขาดำรงตำแหนงกรรมการ

บริษัท โดยไดแจงความประสงคผานมายังบริษัทฯ พรอมจัดสงขอมูลประกอบการพจิารณาดานคุณสมบัติ

และหนังสือแสดงความยินยอมของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อมาอยางครบถวน ลวงหนาไมนอยกวา 3 
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เดือนกอนวันประชุมผู ถือหุน บริษัทฯ มีนโยบายที่จะพิจารณาบุคคลดังกลาวเขาดำรงตำแหนงแทน

กรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระในแตละป และนำเสนอเขาที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพจิารณาลงมติตอไป 

(3) บริษัทฯ มีแนวทางในการปองกันการใชขอมูลภายในของบริษัทฯ โดยประกาศนโยบายแนวทางการ

ปองกันการใชขอมูลภายใน ซึ่งไดมีการเผยแพรใหพนักงานทุกคนทราบ 

(4) บริษัทฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการและผูบริหารระดับสูงแจงตอคณะกรรมการหรือผูที่คณะกรรมการ

มอบหมายเก่ียวกับการซื้อขายหุนของบริษัทตนเองอยางนอย 1 วันลวงหนากอนทำการซื้อขาย 

(5) กรรมการและผูบริหารบริษัทจะตองรายงานการถือครองหลักทรัพยทุกคร้ังที่มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย

ภายใน 3 วันทำการตอสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมทั ้งมีการ

เปดเผยในรายงานประจำป 

(6) บริษัทฯ กำหนดนโยบายใหกรรมการตองเปดเผยรายงานการซื้อขายหุน / ถือครองหลักทรพัยของบริษัทฯ 

ใหที่ประชุมคณะกรรมการทราบทุกครั้ง 

(7) กรรมการจะตองรายงานการมีสวนไดเสียกอนการพิจารณาวาระนั้น และบันทึกไวในรายงานการประชุม

คณะกรรมการ 

(8) กรรมการที่มีสวนไดเสียอยางมีนัยสำคัญในลักษณะที่อาจทำใหกรรมการรายดังกลาวไมสามารถให

ความเหน็ไดอยางอิสระ ตองงดเวนจากการมีสวนรวมในการประชุมพิจารณาในวาระน้ัน ๆ 

หมวดที่ 3: บทบาทของผูมีสวนไดเสีย (The Role of Stakeholders)  

บริษัทฯ ตระหนักถึงแรงสนับสนุนจากผูมีสวนไดเสียตาง ๆ ที่จะสรางความสามารถในการแขงขัน และสรางกำไร

ใหกับบริษัทฯ ซึ่งสงผลตอความสำเร็จในระยะยาว บริษัทฯ จงึใหความสำคัญตอสิทธิของผูมีสวนไดเสียทุกกลุม โดยไดรวบรวม

หลักการและนโยบายที่บริษัทฯ ปฏิบัติตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ เปนลายลักษณอักษร และเผยแพรในเว็บไซตของบรษิทัฯ 

รวมท้ังจัดใหมีชองทางสำหรับใหผูมีสวนไดเสียสามารถสงความคดิเห็น หรือขอเสนอแนะอันเปนประโยชนและสรางมูลคาเพิ่ม

ใหกับบริษัทฯ ได โดยบริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายและแนวปฏิบตัิอยางเปนรูปธรรมตอผูมีสวนไดเสียกลุมตาง ๆ สรุปไดดงนี ้

1. ผูถือหุน: บริษัทฯ เคารพสิทธิข้ันพื้นฐานของผูถือหุน และมุงมั่นปฏบิัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน 

เพื่อสรางความพึงพอใจสูงสุดใหกับผูถือหุน เชน สิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจำป สิทธิใน

การออกเสียงลงคะแนน การเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเขารับเลือกเปนกรรมการ 

จัดใหผูถอืหุนไดพบปะพดูคุยกับผูบริหารในระหวางป การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูถือหุน 

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

และ e-mail : ir@comancheinternational.com ตามที่ไดเปดเผยในหัวขอสิทธิของผูถือหุน และการ

ปฏิบัตติอผูถือหุนอยางเทาเทียมกัน 

2. ลูกคา: มุงมั่นสรางความพงึพอใจและความมั่นใจใหกับลูกคาที่จะไดรับผลิตภัณฑและบริการที่ดีมคีุณภาพ

ในระดับราคาที่เหมาะสม ยกระดับมาตรฐานใหสูงขึ้นอยางตอเนื่อง และรักษาสัมพันธภาพที่ดแีละยั่งยืน 
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รวมท้ังมีการจัดการอยางเปนธรรม เหมาะสม โปรงใสสามารถตรวจสอบได รับผดิชอบดูแลลูกคาในการซ้ือ

ผลิตภัณฑตาง ๆ 

  บริษัทฯ ไดปรับปรุงและจัดทำการวัดผลความพึงพอใจของลูกคา (Customer Satisfaction 

Survey) เปนประจำทุกป ซึ่งสามารถสะทอนผลสำเร็จในดานการสรางความสัมพันธและตอบสนองตอ

ความตองการของลูกคาในระดับที่ดี บริษัทฯ จัดใหมกีารรับและบริหารจัดการขอรองเรียนเก่ียวกับสินคา/

บริการ และดำเนินการอยางเปนระบบเพื่อใหลูกคาไดรับการตอบสนองอยางรวดเร็ว โดยมีชองทางหลาย

ชองทาง ไดแก เว็บไซต อีเมล และโทรศัพท และจัดทำแนวทางการแกไขและการปองกันปญหาที่อาจจะ

เกิดขึ้นในอนาคต พรอมกับมีการติดตามและประเมินผลการจัดการขอรองเรียนของลูกคาอยางตอเนื่อง 

เพื่อนำผลที่ไดไปใชในการพัฒนาและวางแผนการดำเนินธุรกิจในอนาคต 

3. คูคา: บริษัทฯ คำนึงถึงความเสมอภาคและความซื่อสัตยในการดำเนินธุรกิจรักษาผลประโยชนรวมกับคูคา 

โดยการปฏิบัติตามกฎหมายและกติกาที่กำหนดรวมกันอยางเครงครัด บริษัทฯ คำนึงถึงการไมรับหรือจาย

ผลประโยชนใด ๆ ที่ไมสุจริตในการคากับคูคา ซึ่งในคูมือการกำกับดแูลกิจการที่ดีและจรรยาบรรณธุรกิจ 

และนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบไดกำหนดใหพนักงานปฏิบัติ 

ตามกฎหมายวาดวยการปองกันและตอตานการทุจริต (Corruption) การใหหรือรับสินบน (Bribery) กับ

เจาหนาที่ของหนวยงานรัฐหรอืหนวยงานภาคเอกชน ทั้งในและตางประเทศ โดยถือวาการกระทำใด ๆ ที่

เปนการฝาฝนกฎหมายดังกลาวเปนสิ่งไมถูกตองและไมเปนไปตามนโยบายการกำกับดูแลการปฏิบัติงาน

บุคลากรทุกระดับจะตองตอตานและละเวนการกระทำนั้น และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสเพื่อ

ประโยชนของบรษิัทเทานั้น เพ่ือปองกันไมใหเกิดผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) และจะตอง

ไมสงเสริมใหบุคคลอ่ืนกระทำการหรือละเวนกระทำการใด ๆ อันเปนการผิดกฎหมายดังกลาวดวย บริษัทฯ 

มีข้ันตอนและวิธีปฏิบัตใินการคัดเลอืกคูคา หรือผูรับเหมาการจัดโครงการ หรือแนวทางในการตอตานการ

ทุจริตการคอรรัปชัน 

4. คูแขงทางการคา: บริษัทฯ มีการดำเนินธุรกิจอยางมีจริยธรรม โปรงใสและการแขงขันอยางเปนธรรมกับ

คูแขง ภายใตกรอบกติกาของการแขงขันที่ดี ไมแสวงหาขอมูลที่เปนความลับของคูแขงทางการคาดวย

วิธีการที่ไมสุจริตหรือไมเหมาะสม และไมทำลายช่ือเสียงของคูแขงทางการคาดวยการกลาวหาในทางราย  

5. เจาหน้ี: บริษัทฯ ปฏิบัติตอเจาหนี้ดวยความรบัผิดชอบเปนธรรม ยึดถือการปฏิบัติที่ดีตามแนวทางเง่ือนไข

ขอกำหนดของสัญญาและพันธะทางการเงินอยางเครงครัด โดยเฉพาะเงื่อนไขค้ำประกัน การบริหาร

เงินทุนการชำระหนีแ้ละเปนธรรมตอเจาหนาที่รวมถึงการชำระคืนตามกำหนดเวลา ตลอดจนไมใชวิธีการที่

ไมสุจริตปกปดขอมูลหรือขอเท็จจริงอันจะทำใหเจาหนี้เกิดความเสียหาย กรณีที่ไมสามารถปฏิบัติตาม

เงื่อนไขขอใดขอหนึ่ง ตองรีบแจงใหเจาหนี้ทราบลวงหนา เพื่อรวมกันพิจารณาหาแนวทางแกไข ทั้งนี้ 

บริษัทฯ ไดมุงเนนในเรื่องการเปดเผยสารสนเทศตอผู มีสวนไดเสีย โดยเนนเรื ่องความถูกตอง ความ

ครบถวน ความรวดเร็วและความโปรงใสของขอมูลที่เปดเผยประกอบดวยขอมูลทางการเงินและขอมูลที่

ไมใชทางการเงิน และบริษัทฯ ไมมีการฟองรองคดีความเร่ืองการผิดนัดชำระหนี้ใด ๆ จากเจาหนี้ทุกราย  
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6. พนักงาน: บรษิัทฯ ยึดถือปฏิบตัิตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเคารพในสิทธิมนุษยชน โดยบรษิัทฯ  

ไดวางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติงานดานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับการดำเนิน

ธุรกิจ โดยการสรรหาบุคลากรในกลุ มที ่ม ีความจำเปนตอการผลักดันใหกลยุทธขององคกรประสบ

ความสำเร็จ และเตรียมความพรอมในการสรรหาพนักงานเพื่อพรอมตอการเกษียณอายุของพนักงาน 

รวมทั้งมุงมั่นที่จะเพิ่มพูนความรู และทักษะความสามารถใหสอดคลองกับการดำเนินธุรกิจเพื่อใหการ

ทำงานมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในตางประเทศ รวมถึงการใหผลตอบแทน สวัสดิการที่

เหมาะสม ดงันี้ 

6.1. มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติเก่ียวกับคาตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน 

6.2. มีการกำหนดนโยบายคาตอบแทนพนักงานที่ชัดเจน โดยมีการวัดผลปฏิบัติงานที่สอดคลองกับ

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ไดแก ดานการเงิน ดานลูกคา ดาน

กระบวนการจัดการภายใน และดานการเรียนรูพัฒนา 

6.3. มีการใหผลตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ไดแก เงินเดือน โบนัสประจำป กองทุนสำรอง

เลี้ยงชีพ รวมทั้งการทำประกันสุขภาพ-อุบัติเหตุกลุม คารักษาพยาบาลในวงเงินที่บริษัทฯ 

กำหนด สวัสดิการชิวชวิ เงินสนับสนุนชมรมกีฬา และโครงการ EJIP 

6.4. มีการปฐมนิเทศพนักงานใหมใหทราบถึงระเบียบขอบังคับเกี ่ยวกับการทำงานของบริษัท 

นโยบายตอตานคอรรัปชัน ตลอดจนความรูเบื้องตนดานตาง ๆ ที่จำเปนตอการปฏิบตัิงาน 

6.5. ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดสงเสริมใหพนักงานมีความสุขในการทำงาน และมีคุณภาพชีวิต ความปลอดภัย 

และอาชีวอนามัยที่ดีโดยป 2562 ที่ผานมา มีการจัดทำสถิติดานความปลอดภัยโดยฝายบุคคล 

พบวาอัตราการเกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน อัตราการหยุดงานหรืออัตราการเจ็บปวยจากการ

ทำงานเปนศนูย 

7. ชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอม: ดำเนินธุรกิจดวยความรับผิดชอบตอชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอมทั้งใน

ดานความปลอดภัย คุณภาพชีวิตและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ สงเสริมการใชพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ คำนึงถงึการดำเนินธุรกิจท่ีจะมีผลกระทบตอส่ิงแวดลอม ตระหนักถึงคุณภาพชีวิตของชุมชน

และสังคม 

การไมละเมิดทรัพยสินทางปญญา 

บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัตกิำหนดใหกรรมการ ผูบริหาร และพนักงานทุกคนปฏิบัติตามหลักกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี โดยไมละเมดิทรัพยสนิทางปญญาหรือลิขสิทธิ ์

การตอตานการทุจริตและการคอรรัปชัน 

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจดวยความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได โดยมีกระบวนการควบคุมและตรวจสอบ

เพื่อลดและปองกันความสุมเสี่ยงตอโอกาสในการเกิดทุจริตภายในองคกร รวมถึงการคอรรัปชันทุกรูปแบบไมวา

ทางตรงและทางออม ซึ ่งนอกเหนือจากการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลกิจการที ่ดีของบริษัทฯ และจัดใหมี

นโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบนที่มีแนวปฏิบตัิเกี่ยวกับการตอตานการทุจริตคอรรัปชัน
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ไวเปนลายลักษณอกัษรแลว โดยบริษัทฯ ยังสงเสริม และสื่อสาร และจัดอบรมภายในองคกร เพื่อสรางความรู ความ

เขาใจใหพนักงานตระหนักถึงความสำคัญของการตอตานทุจริตคอรรัปชันพรอมทั้งแนวทางในการตอตานทุจริตคอร

รัปชันใหแกผูบริหารและพนักงาน 

นอกจากนี้ ในป 2562 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไดประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตที่อาจเกดิข้ึน 

โดยมีกระบวนการประเมินความเสี่ยงจากการทุจริตแยกออกจากความเสี่ยงดานอื่น ๆ เปนการเฉพาะ และมีการ

รายงานความเสี่ยงตอคณะกรรมการบริษัทโดยมีหนวยงาน Compliance Unit ทำหนาที่กำกับดูแลการปฏบิัติตาม

รายงานประเมินความเส่ียง 

ชองทางในการติดตอและมาตรการแจงเบาะแส 

บริษัทฯ ไดจัดใหมีมาตรการและชองทางการแจงเบาะแสหรือขอรองเรียนของผูมีสวนไดเสียทุกภาคสวน 

โดยสามารถแจงเบาะแส ขอรองเรียน ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นตอบริษัทฯ โดยผานชองทางดังนี้ 

จดหมาย : เลขานุการบริษทั / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

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

หองอี-เอฟ อาคารสำนักงานเมืองไทย-ภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง  

เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 

โทรศัพท  :  0-2693-3569 ตอ 4 

แฟกซ :  0-2693-3577 

เว็บไซต :  http://invester.comancheinternational.com/ 

อีเมล : ir@comancheinternational.com 

สำหรับพนักงานสามารถแจงขอรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเหน็ตอคณะกรรมการบริษัทฯ และผูบริหาร

ไดโดยตรงทางอีเมลในระบบของบริษัทฯ หรือกลองการรองเรียนหรือเสนอแนะขอคิดเห็น ตามจุดตาง ๆ ในบริษัท 

ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดกำหนดนโยบายในการปกปองผูแจงเบาะแส รวมถงึนโยบายในการเก็บรักษาความลับของ

ขอมูลเก่ียวกับการแจงเบาะแส โดยบริษัทฯ จะนำเรื่องที่ไดรับการรองเรียนเขาสูกระบวนการตรวจสอบขอมูลและหา

แนวทางแกไขตอไป 

หมวดที่ 4: การเปดเผยขอมูลและความโปรงใส (Disclosure and Transparency) 

นอกเหนือไปจากการเปดเผยรายงานทางการเงนิหรือสารสนเทศอื่น ๆ ตอสาธารณะผานชองทางตาง ๆ ตามเง่ือนไข 

ที่กฎหมายกำหนดอยางเครงครัด ครบถวน และตรงเวลาแลวนั้น บริษัทฯ มนีโยบายในการเปดเผยขอมูลเพื่อแสดงถึงความ

โปรงใสในการดำเนินธุรกิจ โดยเปดเผยขอมูลสารสนเทศผานระบบ SET Portal ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

และเว็บไซตของบริษัท http://investor.comancheinternational.com/ เพื่อใหนักลงทุน ผูถือหุน และผูมีสวนไดสวนเสีย

สามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทั้งภาษาไทยและภาษาองักฤษ ซึ่งมีนกัลงทุนสัมพันธ (Investor Relations หรือ 

IR) และเลขานุการบริษัท (Company secretary) คอยดูแลใหขอมูลและตอบขอซักถาม 

บริษัทฯ มีแนวทางการปฏบิัติในการเปดเผยขอมูลสูสาธารณะผานทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย 

และตลาดหลักทรัพย (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) หรือตลาดหลักทรัพยฯ ดังน้ี 
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1. บริษัทฯ จะจัดใหมีการดูแลเพื่อใหมั่นใจไดวาขอมูลที่เปดเผยตอนักลงทุนถูกตอง ไมทำใหสำคัญผิด และ

เพยีงพอตอการตัดสินใจของนักลงทุน 

2. บริษัทฯ จะจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดงัตอไปนี้ใหแกผูถือหุน และนกัลงทุน 

1) เปดเผยขอมูลการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เชน 

จำนวนคร้ังของการประชุมและจำนวนครั้งที่กรรมการแตละทานเขารวมประชมุในปที่ผานมา 

2) เปดเผยวิธีการประเมิน และผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท 

3) เปดเผยการจายคาตอบแทนแกกรรมการบริษัทและผู บริหารระดับสูง รวมทั ้งรูปแบบ หรือ

ลักษณะของคาตอบแทน 

4) รายงานนโยบายการกำกับดูแลกิจการ 

5) แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (แบบ 56-1) 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังจัดใหมีการเปดเผยขอมูลดังตอไปนี้ ผานทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

(1) วิสัยทัศนและพันธกิจของบริษัทฯ 

(2) ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ 

(3) รายชื่อคณะกรรมการและผูบรหิาร 

(4) โครงสรางกลุมบริษัทฯ 

(5) หนังสือเชิญประชุมสามัญและวิสามัญผูถือหุน 

(6) นโยบายดานการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ 

(7) กฎบัตรคณะกรรมการ 

(8) จรรยาบรรณสำหรับพนักงานและกรรมการของบริษทัฯ 

(9) ขอมูลติดตอหนวยงาน หรือบุคคลทีร่ับผิดชอบงานนักลงทุนสัมพันธ เชน ชื่อบุคคลที่สามารถให

ขอมูลได หรือหมายเลขโทรศัพทของบริษัทฯ 

กิจกรรมนักลงทนุสัมพันธ 

ในป 2562 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดกำหนดและจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหผูบริหารระดับสูงไดพบปะกับนัก

ลงทุนรายยอย นักลงทนุสถาบัน และนักวิเคราะหอยางสม่ำเสมอ โดยไดนำเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผาน

ชองทางกิจกรรมตาง ๆ สรุปได ดังนี ้

1. Opportunity Days 

เปนกิจกรรมที่ตลาดหลักทรัพยจัดขึ้นเพื่อใหบริษัทจดทะเบียนพบปะนักลงทุน นักวิเคราะหขอมูล ส่ือมวลชน และผู

ถือหุนที่สนใจเขารวมงาน เพ่ือช้ีแจงขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีผูบริหารระดบัสูงและ

นักลงทุนสัมพันธ (IR) เปนผูใหขอมูล ในป 2562 ที ่ผานมา บริษัทฯ ไดจัด Opportunity Days ทั้งหมด 1 ครั ้งหลังจาก

ประกาศงบการเงิน 
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2. Company Visit 

บริษัทฯ ไดจัดกิจกรรม Company Visit เพื ่อชี ้แจงขอมูลเกี ่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ แกนักวิเคราะห

หลักทรัพย นักลงทุน และผูถือหุนที่สนใจเขารวม ซึ่งเปนการสรางความสัมพันธอันดี ความเชื่อมั่นระหวางผูบริหารและ

ผูเขารวมกิจกรรม รวมถึงเปนการสรางความประทับใจและความภูมิใจในการเปนผูถือหุนของบริษัทฯ นำไปสูการขยายฐานผู

ถือหุนและผูลงทุนในอนาคต ทั้งนี้ตลอดทั้งปบริษัทฯ ไดจัด Company Visit ทั้งหมด 0 ครั้ง และมีนักวิเคราะหหลักทรัพย ได

ออกบทวิเคราะหหลักทรัพยของบริษัทฯ จำนวน 0 ครั้ง 

หมวดที่ 5 : ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ (Board Responsibilities) 

คำนิยาม 

กรรมการที่เปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการที่ดำรงตำแหนงเปนผูบริหารและมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงาน

ประจำของบริษัทฯ 

กรรมการที่ไมเปนผูบริหาร หมายถึง กรรมการที่มิไดดำรงตำแหนงเปนผูบริหารและไมมีสวนเกี่ยวของในการ

บรหิารงานประจำของบริษทัฯ อาจจะเปนหรือไมเปนกรรมการอิสระก็ได 

กรรมการอสิระ หมายถึง กรรมการอิสระหรือกรรมการจากภายนอก (Outside Director) และไมไดมีสวนเก่ียวของ

กับการบริหารงานประจำและไมเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทฯ นอกจากนี้ยังตองมีความเปนอิสระจากผูถือหุนรายใหญหรือ

กลุมของผูถือหุนรายใหญหรือกลุมผูมีสวนไดสวนเสียอ่ืน ๆ 

โครงสรางคณะกรรมการ 

บริษัทฯ มีคณะกรรมการในขนาดที่เหมาะสม และประกอบดวยบุคคลที่มีความรู ความสามารถหลากหลาย ไดแก 

นักกฎหมาย นักบัญชี - การเงิน และนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน และมีประสบการณที่เพียงพอที่จะปฏบิัตหินาที่ไดอยาง

มีประสิทธิภาพ อีกท้ัง คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการอสิระที่สามารถใหความเห็นเกี่ยวกบัการทำงานของฝายจัดการไดอยาง

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

มากกวา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งสิ้น จำนวน 5 ทาน (รวมประธานกรรมการ

บรษิัท และกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ทาน) สงผลใหเกิดการถวงดลุในการออกเสียงเพ่ือพิจารณาในเรื่องตาง ๆ  

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อชวยในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท 

เพื่อปฏิบัติหนาที่เฉพาะเรื่องและเสนอเรื่องใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาและรับทราบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบมีสิทธิ

หนาที่ตามที่ไดกำหนดไวในอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้ กรรมการตรวจสอบอยางนอย 1 ทาน จะตองมี

ความรูและประสบการณดานบัญชีเพียงพอที่จะสามารถทำหนาที่ในการสอบทานความนาเชื่อถือของงบการเงินของบริษัทได   

คณะกรรมการบริษัทไดแตงต้ังกรรมการที่มีความรูความสามารถท่ีเหมาะสมเปนคณะกรรมการชุดยอย ทำหนาที่ชวย

กลั่นกรองงานดานตาง ๆ ในขอบขายที่คณะกรรมการชุดยอยแตละคณะไดรับมอบหมาย และไดกำหนดคุณสมบัติ วาระการ

ดำรงตำแหนง และขอบเขตหนาที่ความรับผิดชอบตามกฎบัตรของคณะกรรมการเฉพาะเรื่องแตละคณะ ทั้งนี้ คณะกรรมการ

ทุกชุดจะรายงานผลการปฏิบัติงานตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อทราบอยางสม่ำเสมอ และรายงานการทำหนาที่ใน

รอบปท่ีผานมาตอผูถือหุนในแบบ 56-1 และรายงานประจำปทุกป 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยทั้งหมด 4 คณะ ประกอบดวย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการกำกับดูแลกจิการที่ดี 
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นโยบายและวิธีปฏิบัติในการดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทในบริษทัอ่ืนของกรรมการและผูบริหาร 

คณะกรรมการใหความสำคัญกับการปฏิบัติหนาที่ตามหลักกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ จึงกำหนดเปนนโยบาย

ในการจำกัดจำนวนบริษัทที่กรรมการและผูบริหารจะดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่น โดยกรรมการและ

ผูบริหารจะสามารถดำรงตำแหนงกรรมการในบริษัทจดทะเบียนไดไมเกิน 3 แหง ซึ่งปจจุบันไมมีกรรมการที่ดำรงตำแหนง

กรรมการบริษัทเกินหลักเกณฑที่กำหนดไว ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บริหารไมควรไปดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทอื่น เพื่อให

การปฏบิัตหินาท่ีในการควบคุมดูแลการดำเนินกิจการของกลุมบรษิัทฯ สามารถทำไดอยางเตม็ประสิทธิภาพ 

วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการบริษัท 

1. กรรมการมีวาระการดำรงตำแหนง ไมเกิน 9 ป และสามารถไดรับเลือกเขามาเปนกรรมการใหมได บริษัทฯ ไมไดมี

ขอหาม การแตงตั้งกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการใหม รวมทั้งไมมีขอหามเกี่ยวกับ

เรื่องอายุของกรรมการ แตคำนึงถึงความสามารถในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งนี้ หากเปนกรรมการอิสระจะไมสามารถ

ดำรงตำแหนงเกิน 6 ปตอเนื่อง โดยนับจากวันที่ไดรับการแตงต้ังใหดำรงตำแหนงกรรมการอิสระครั้งแรก                                  

2. วาระการดำรงตำแหนงของกรรมการเปนไปตามขอบังคับของบริษัท ซึ ่งในการประชุมสามัญประจำปทุกคราว

กรรมการตองพนจากตำแหนง จำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ โดยใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้น

เปนผูออกจากตำแหนงและกรรมการที่พนจากตำแหนงอาจไดรับเลือกตั้งเขามาดำรงตำแหนงตอได 

3. กรณีท่ีตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากออกตามวาระดังกลาว ใหคณะกรรมการมีมติดวยคะแนนเสียง

ไมนอยกวา 3 ใน 4 ของกรรมการที่เหลืออยูเลือกบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งมีคุณสมบัตแิละไมมีลักษณะตองหามตาม

มาตรา 68 แหงพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เขามาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการใน

คราวถัดไป บุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนดังกลาวจะอยูในตำแหนงกรรมการไดเพียงวาระที ่ยังเหลืออยูของ

กรรมการที่ตนเเทน 

แผนการสืบทอดตำแหนงผูบริหารระดับสูง 

คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็นและตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องทรัพยากรบุคคลเปนอยางมาก จึงไดกำหนดให

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณาและจัดทำแผนการสืบทอดตำแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร รวมถึง

ผูบริหารระดับสูงตั้งแตระดับผูจัดการฝายขึ้นไป และรายงานตรงตอประธานเจาหนาที่บริหาร (CEO) ของบริษัทฯ ตาม

หลักเกณฑที่กำหนดรวมถึงพิจารณาทบทวนแผนดังกลาวประจำทุกป 

คาตอบแทนกรรมการและผูบริหาร 

บริษัทฯ มีนโยบายในการกำหนดคาตอบแทนกรรมการที่เปนตัวเงินไวอยางชัดเจนและโปรงใส และนำเสนอเพื่อ

อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนเปนประจำทกุป โดยมีหลักเกณฑในการกำหนดคาตอบแทนของกรรมการบริษัท ดังนี้  

(1) มีความเหมาะสมและสอดคลองกับขอบเขตภาระหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน  

(2) คาตอบแทนอยูในระดบัที่สามารถจูงใจ สามารถรักษากรรมการทีม่ีความรูความสามารถ และมีคุณภาพในการ

ปฏิบตัหินาที่ใหกับบริษัทฯ ได 

(3) องคประกอบของคาตอบแทนมีความชัดเจน โปรงใส และงายตอการเขาใจ 

(4) เปนอัตราที่เทียบเคียงไดกับคาตอบแทนกรรมการในอตุสาหกรรมเดียวกันหรือใกลเคียงกัน 
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คาตอบแทนผูบริหารเปนไปตามหลักการและนโยบายที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนพิจารณา โดย

คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูมีอำนาจในการแตงต้ังและกำหนดคาตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร 

และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม 

สำหรับผูบริหารในลำดับถัดจากประธานเจาหนาที่บริหารลงมา ประธานเจาหนาที่บริหารจะเปนผูมอีำนาจจาง แตงต้ัง 

โยกยาย และปลดออกบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดผลตอบแทนที่เหมาะสมตามความเหมาะสมของพนักงานระดับ

ตาง ๆ 

การประชุมคณะกรรมการ 

บริษัทฯ จะจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการบริษัทและจะดำเนินการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ  

กฎหมายที่เกี่ยวของกับบริษัทมหาชนจำกัด และกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยฯ และจะจัดการประชุมพิเศษเพิ่มตามความ

จำเปน โดยประธานกรรมการในฐานะประธานในที่ประชุมจะสงเสริมใหมีการใชดุลยพินิจที่รอบคอบและจัดสรรเวลาใหอยาง

เพียงพอในการประชุม เพื่อที่จะใหฝายจัดการเสนอเรื่องและสามารถอภิปรายปญหาสำคัญไดอยางรอบคอบโดยทั่วกัน พรอม

ทั้งกำหนดใหกรรมการมีหนาที่ตองเขาประชุมคณะกรรมการบริษัททุกคร้ัง เวนแตกรณีที่มีเหตุจำเปน ซ่ึงการประชุมแตละคร้ัง

ตองมีกรรมการบริษัทมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการบริษัททั้งหมดจึงจะครบเปนองคประชุม และจำนวน

องคประชุมขั้นต่ำ ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการ ตองมีกรรมการอยูไมนอยกวา 2 ใน 3 ของ

จำนวนกรรมการท้ังหมด  

 นอกจากนี้บริษัทฯ กำหนดใหเลขานุการบริษัททำหนาที่นำสงหนังสือนัดประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุมและ

เอกสารการประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม และบันทึกการประชุมเปนลายลักษณ

อักษรอยางถูกตองและครบถวน เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบได ซึ่งหลังจากผานการรับรองจากคณะกรรมการบริษัท 

รายงานการประชุมจะถกูจัดเก็บไวพรอมสำหรับกรรมการ และผูเก่ียวของสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 

ทั้งนี้ เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2562 มีการจัดงานสัมมนาคณะกรรมการและ

ผูบริหาร เพื่อรวมในการกำหนด พิจารณาทบทวนวิสัยทัศนและกลยุทธการดำเนินธุรกิจขององคกรระยะยาวใหสอดคลองกับ

การดำเนินงานของบริษัทฯ และตอบรับกับสภาวะทางธุรกิจ ซึ่งมีการติดตามดูแลใหมีการนำกลยุทธไปปฏิบัติทุกครั้งที่จัด

ประชุมคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ กรรมการที่ไมเปนผูบริหารไดมีการประชุมกันเองตามความจำเปนโดยไมมีฝายจัดการ 

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 กอนการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เพื่ออภิปรายปญหาตาง ๆ เกี่ยวกับการ

จัดการที่อยูในความสนใจและแจงประธานกรรมการบริหารทราบผลการประชุมดวย 

รายงานของคณะกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทเปนผูรับผิดชอบในการจัดการใหมีการจัดทำรายงานทางการเงิน ซ่ึงรวมถึงงบการเงินของบริษัทฯ 

งบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย และสารสนเทศทางการเงินที่ปรากฏในรายงานประจำป ทั้งนี้ รายงานทางการเงิน

ดังกลาวจัดทำข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยเลือกใชนโยบายบญัชีที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับ และถือปฏิบัติ

อยางสม่ำเสมอ รวมทั้งไดใชดุลยพินจิอยางระมัดระวังในการจัดทำและดูแลใหมีการเปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมาย

เหตุประกอบงบการเงิน  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทยังจัดใหมี รวมถึงพิจารณาและเปดเผยถึงระบบควบคุมภายในและ

ระบบบริหารความเส่ียงไวในรายงานประจำป ดังที่ปรากฎในหัวขอระบบควบคุมและตรวจสอบภายใน และหัวขอการบริหาร

ความเส่ียง 
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การประเมินตนเองของคณะกรรมการบริษทั และประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทฯ ไดจัดใหคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร ทำการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของตนเองและประเมินผลการปฏิบัติงานโดยรวมทั้งคณะ เพื่อใหคณะกรรมการรวมกันพิจารณาผลงานและปญหา 

รวมถึงวิเคราะหและหาขอสรุปตาง ๆ ในรอบปที่ผานมา เพื่อกำหนดมาตรการในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของ

คณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที ่บริหารตอไป สำหรับกระบวนการในการประเมินนั้น 

คณะกรรมการบริษัทไดมอบหมายใหคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ เปนผูพิจารณาและใหคำแนะนำกระบวนการประเมินผล

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาที่บริหาร รวมทั้งจัดทำสรุปขอมูลผลการ

ประเมินและความเห็นเพิ่มเติม (ถามี) เสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและเปดเผยในรายงานประจำป โดยแบงเกณฑ

คะแนนเปน 5 ระดับ 

ทั้งนี้ ผลการประเมินประจำป 2562 สรุปไดวาคณะกรรมการแตละชุดมีการปฏิบัติหนาท่ีครบถวนและมีประสิทธิผล 

1. การประเมินผลการปฏบิัติงานของคณะกรรมการ (ทั้งคณะ) 

ประเด็นคำถาม ประกอบดวย 6 หมวดหลัก ไดแก 

1) โครงสรางและคุณสมบัติของคณะกรรมการ 

2) บทบาท หนาท่ี และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 

3) การประชุมคณะกรรมการ 

4) การทำหนาที่ของกรรมการ 

5) ความสัมพันธกบัฝายจัดการ 

6) การพฒันาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผูบริหาร 

กรรมการที่ทำการประเมิน คือ กรรมการทีด่ำรงตำแหนงในชวงเวลาประเมินผล ณ เดือนพฤศจิกายน 2562 รวม

ทั้งสิ้น 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

คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 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) การปฏบิัตติามกลยุทธ 

4) การวางแผนและผลปฏิบัติทางการเงิน 

5) ความสัมพันธกบัคณะกรรมการ 

6) ความสัมพันธกบัภายนอก 

7) การบรหิารงานและความสัมพันธกับบุคลากร 

8) การสืบทอดตำแหนง 

9) ความรูดานผลิตภัณฑและบริการ 

10) คุณลักษณะสวนตัว 

การพัฒนากรรมการและผูบริหารระดบัสูง 

บริษัทฯ มีนโยบายสงเสริม และสนับสนุนใหคณะกรรมการบริษัทและผูบริหารระดับสูงเขารวมสัมมนาหลักสูตรที่

เปนประโยชนตอการปฏิบัติหนาที่ รวมทั้งพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณะกรรมการบริษัท และผูบริหารระดับสูงของ

องคกรตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ เพื่อนำความรูและประสบการณมาพัฒนาบริษัทตอไป ซึ่งไดแสดงรายละเอียดหลักสูตรการเขา

อบรมและการเขารวมสัมมนาของกรรมการในรอบปที่ผานมาไวในหัวขอโครงสรางการจัดการ  

การปฐมนิเทศคณะกรรมการบริษัท 

บริษัทฯ กำหนดใหมีการปฐมนิเทศกรรมการใหม เพื่อใหทราบความคาดหวังที่บริษัทมีตอบทบาท หนาที่ และความ

รับผิดชอบของกรรมการบริษัท ตลอดจนมีความรูความเขาใจในนโยบายและแนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงการ

เย่ียมชมฝายปฏิบัติการดานตาง ๆ เพื่อเตรียมความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริษัทตอไป โดยประกอบดวยการ

รับฟงการบรรยายสรุปเกี่ยวกับขอมูลตาง ๆ เชน ลักษณะธุรกิจ แนวทางการดำเนินธุรกิจ กฎระเบียบขอบังคับ ฯลฯ จาก

ผูบริหารระดับสูง 

การแบงแยกบทบาทหนาท่ีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายบริหาร 

บริษัทฯ ไดแบงแยกบทบาทหนาที่ความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการบริษัทกบัฝายบริหารของบริษัทฯ ไวอยาง

ชัดเจน โดยคณะกรรมการบริษัทมีหนาที่ในการกำหนดนโยบายและกำกับดูแลการดำเนินงานของฝายบริหารของบริษัทฯ ใน

ระดับนโยบาย ขณะที่ฝายบริหารของบริษัทฯ ทำหนาที่บริหารงานในดานตาง ๆ ใหเปนไปตามนโยบายที่คณะกรรมการ

กำหนดและอนุมัติ 
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ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายในการแบงแยกตำแหนงประธานกรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารใหเปนคนละ

บุคคลกนั เพื่อปองกันมิใหบุคคลใดมีอำนาจเบ็ดเสร็จในเรื่องใดเร่ืองหนึ่งโดยเฉพาะ รวมทั้งมีการกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่

ของแตละตำแหนงไวอยางชัดเจนในอำนาจอนุมติัของบรษิัทฯ   

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดยอย และประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และที่ประชุมวสิามัญผูถือหุน

ครั้งที่ 1/2559 ประชุมเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 ไดมีมติอนุมัติกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ของกรรมการชุดตาง ๆ 

รวมถึงผูบริหาร ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

บทบาทหนาท่ีของประธานกรรมการ 

1. ทำหนาที่เปนประธานในการประชุมคณะกรรมการบริษัท การประชุมผูถือหุนและการประชุมของกรรมการที่ไมเปน

ผูบริหาร 

2. รวมกับประธานคณะกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัทกำหนดวาระการประชุมของคณะกรรมการบริษัท และ

ดูแลใหกรรมการบริษัทไดรับขอมูลอยางถูกตอง ครบถวน ชัดเจนและทันเวลากอนการประชุม เพื่อใหกรรมการ

บริษัทสามารถตดัสินใจไดอยางเหมาะสม 
3. ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท จัดสรรเวลาอยางเพียงพอและสนับสนุนใหกรรมการไดอภิปราย แลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นไดอยางเต็มที่เปนอิสระ และใชดุลยพินิจอยางรอบคอบ โดยคำนึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายอยาง

ครบถวน มีการสรุปมติที่ประชุมและทำใหมั่นใจวาการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทไดมีการนำไปดำเนินการ 
4. เสริมสรางความสัมพันธอันดีระหวางคณะกรรมการบริษัทกับฝายจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของประธาน

คณะกรรมการบริหารตามนโยบายของบรษิัทฯ 
5. สนับสนุนและเปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลและจรยิธรรมธุรกิจฯ ของบริษัทฯ 

6. กำกับดูแลใหการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริษัทโดยรวม คณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ และกรรมการบริษัทแต

ละคนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล จัดใหมีการประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ

บริษัทโดยรวม กรรมการบริษัทรายบุคคลและคณะอนกุรรมการชุดตาง ๆ 
ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริษัท  

1. ปฏิบัติหนาที่ใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนตามมติของที่ประชุมผูถือหุน 

ดวยความซื่อสัตยสุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชนของบริษัทฯ และมีหนาที่ดูแลใหบริษัทและบริษัทในเครอื

ปฏิบัตใิหเปนไปตามกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทในเครือ รวมทั้งกฎหมาย

ที่เก่ียวกับการหามจายสินบน หรือการสนับสนุนการทุจริตคอรัปช่ัน 

2. พิจารณาอนุมัตินโยบายธุรกิจ เปาหมาย แผนการดำเนินงาน กลยุทธธุรกิจ และงบประมาณประจำป รวมถึงการ

ควบคุมดูแล (Monitoring and Supervision) การบริหารและการจัดการของฝายบริหารใหเปนไปตามนโยบาย 

แผนงานและงบประมาณที่กำหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ 

3. จัดใหมีการทำรายงานประจำปของบริษัทฯ และรับผิดชอบตอการจัดทำและการเปดเผยขอมูลทางการเงินที่มีความ

ถูกตอง ครบถวน ทันเวลา และสะทอนผลประกอบการและฐานะทางการเงิน ตามมาตรฐานทางการบัญชีที่กำหนด 
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รวมท้ังเผยแพรขอมูลที่เหมาะสมและเปดเผยขอมูลใหแกผูมีสวนไดเสีย บุคคลผูมีความขัดแยงทางผลประโยชน และ

ผูที่เกี่ยวของอยางถูกตอง ครบถวน เหมาะสม และตรงตอเวลา   

4. จัดใหมีนโยบายเกี่ยวกับการกำกบัดูแลกิจการของบริษทัและบริษัทในเครือ ตามหลักธรรมาภิบาลที่เปนลายลักษณ

อักษร และการปรับใชนโยบายดังกลาวอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือใหเชื่อมั่นไดวาบริษัทและบริษัทในเครือ มีความ

รับผิดชอบตอผูมีสวนเก่ียวของทุกกลุมดวยความเปนธรรม 

5. พิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการจากบุคคลที่มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กำหนดใน พ.ร.บ.บริษัท

มหาชน พ.ศ. 2535 และกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศขอบังคับ และ/หรือ

ระเบียบที่เก่ียวของกับตำแหนงกรรมการ ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากการออกตามวาระ 

6. พิจารณาแตงตั ้งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและลักษณะตองหามของ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงประกาศ

ขอบังคับ และ/หรือ ระเบียบที่เกี่ยวของของตลาดหลักทรัพย  และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาแตงต้ังเปน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ตอไป 

7. พิจารณากำหนดโครงสรางองคกร โครงสรางการบริหารงาน มีอำนาจแตงตั้งและกำหนดคาตอบแทนของคณะ

กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นตามความเหมาะสม รวมถึงการกำหนด

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการอื่นที่ไดแตงต้ัง 

ทั้งนี้ การมอบอำนาจตามขอบเขตอำนาจหนาที่ที่กำหนดนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบอำนาจหรือมอบอำนาจ

ชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะอนุกรรมการชุดตาง ๆ ดังกลาวสามารถ

พิจารณาและอนุมัติรายการที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสียหรือมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใด กับบริษัท

หรือบริษัทในเครือ ยกเวนเปนการอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที ่ประชุมผูถือหุนหรือ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและอนุมัติไวแลว 

8. พิจารณาแตงตั้ง เปลี่ยนแปลง กรรมการหรือผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเหมาะสมเพื่อไปเปนกรรมการตัวแทนใน

บริษัทในเครอื และ/หรือ บริษทัรวม ที่บริษัทฯ ลงทุนหรือรวมลงทุน รวมท้ังพิจารณาแตงต้ังเลขานุการบริษัท พรอม

ทั้งกำหนดขอบเขตอำนาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของเลขานุการบริษัท 

9. พิจารณาคัดเลือกและใหความเห็นชอบการเสนอรายชื่อผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ และพิจารณา

กำหนดคาตอบแทนที่เหมาะสม ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ กอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการ

ประชุมสามัญประจำป เพ่ือพิจารณาและอนุมัติ 

10. พิจารณากำหนดและแกไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการซึ่งมีอำนาจผูกพันบริษัท 

11. แตงตั้งบุคคลอื่นใดใหดำเนินกิจการของบริษัทฯ ภายใตการควบคุมของคณะกรรมการบริษัท หรืออาจมอบอำนาจ

เพื่อใหบุคคลดังกลาวมีอำนาจ และ/หรือ ภายในเวลาตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท

อาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแกไขอำนาจนั้น ๆ ได ทั้งนี้ การมอบอำนาจนั้น ตองไมมีลักษณะเปนการมอบ

อำนาจหรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหบุคคลดังกลาวสามารถพิจารณาและอนุมัติรายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอ่ืนใดที่จะทำขึ้นกับบริษัทและบริษัทในเครอื 
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(ตามที่นิยามไวในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ

ประกาศอื่นใดของหนวยงานที่เกี่ยวของ) เวนแตเปน การอนุมัติรายการที่เปนไปตามนโยบายและหลักเกณฑที่ที่

ประชุมผูถือหุนหรอืคณะกรรมการบรษิัทพิจารณาและอนุมตัิไวแลว 

12. ดำเนินการใหบริษัทและบริษัทในเครือ มีระบบงานทางบัญชี ที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ มีการรายงานทาง

การเงินที่นาเชื่อถือ มีระบบการควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอและเหมาะสม  

13. พิจารณาอนุมัตินโยบายดานการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ใหครอบคลุมทั้งองคกร และกำกับดูแลให

มีกระบวนการในการบริหารจัดการความเส่ียงเพ่ือลดผลกระทบตอธุรกิจของบริษัทและบรษิัทในเครอือยางเหมาะสม 

14. พิจารณาอนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย เวนแตรายการ

ดังกลาวจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผู ถือหุน ทั ้งนี ้ ในการพิจารณาอนุมัติดังกลาวจะเปนไปตามประกาศ 

ขอบังคับ และ/หรือ ระเบยีบท่ีเกี่ยวของกับตลาดหลักทรัพย  

15. พิจารณาอนุมตัิการจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุน เมื่อเห็นไดวาบริษัทฯ มีกำไรพอสมควรที่จะทำเชนนั้น 

และรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชมุผูถือหุนคราวตอไป 

16. คณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป 

ทั้งนี้ การมอบหมายอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทนั้น จะไมมีลักษณะเปนการมอบ

อำนาจ หรือมอบอำนาจชวงที่ทำใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูรับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัท สามารถอนุมัติ

รายการที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขดัแยง (ตามที่นยิามไวในประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.) ทั้งของบริษัทและบริษัทในเครือ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ  

1. สอบทานรายงานทางการเงินเพ่ือใหมั่นใจวามีความถูกตองและเช่ือถือไดรวมถึงการเปดเผยขอมูลอยางเพียงพอ โดย

การประสานงานกับผูสอบบัญชีภายนอกและผูบริหารที่รับผิดชอบจัดทำรายงานทางการเงินทั้งรายไตรมาสและ

ประจำป คณะกรรมการตรวจสอบอาจเสนอแนะใหผูสอบบัญชีสอบทานหรือตรวจสอบรายการใด ๆ ที่เห็นวาเปน

เรื่องสำคัญในระหวางการตรวจสอบบัญชีของบริษัทก็ได 

2. สอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทและบริษัทยอย ใหมีความเหมาะสมและมีประสิทธิผล และอาจ

เสนอแนะใหมีการสอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นวาจำเปนและเปนสิ่งสำคัญพรอมทั้งนำขอเสนอแนะ

เกี่ยวกับการปรับปรุงแกไขระบบการควบคุมภายในที่สำคัญและจำเปนเสนอคณะกรรมการบริษัท โดยสอบทาน

รวมกับผูสอบบัญชีภายนอกและแผนกตรวจสอบระบบงานภายใน 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยหรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย 

นโยบายกฎระเบียบขอบงัคับและกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับบริษัทฯ 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแตงตั้งบุคคลซึ่งมีความเปนอิสระเพื่อทำหนาที่เปนผูสอบบัญชี และพิจารณาเสนอ

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทตอคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งเขาประชุมกับผูสอบบัญชีโดยไมมีฝายจัดการ

เขารวมประชุมดวย อยางนอยปละ 1 ครั้ง  

5. สอบทานแผนงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ตามวิธีการและมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่วไป 
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6. พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทฯ ในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชนใหมีความถูกตองและครบถวนเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ เพื่อให

มั่นใจไดวารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ 

7. รายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบใหคณะกรรมการบริษัททราบอยางนอยปละ 4 ครั้ง 

8. รวมใหความเห็นในการพิจารณาแตงตั้ง ถอดถอน ประเมินผลงานของเจาหนาที่ของหนวยงานตรวจสอบภายใน 

9. ในการปฏบิัติงานตามขอบเขตหนาที่ใหคณะกรรมการตรวจสอบมีอำนาจเชิญใหฝายจัดการ ผูบริหาร หรือพนักงาน

ของบริษัทฯ ที่เก่ียวของมาใหความเห็นเขารวมประชุมหรือสงเอกสารท่ีเห็นวาเก่ียวของหรือจำเปน 

10. ใหมีอำนาจวาจางที่ปรึกษาหรือบุคคลภายนอกตามระเบียบของบริษัทฯ มาใหความเห็นหรือใหคำปรึกษาในกรณี

จำเปน 

11. จัดทำรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบโดยเปดเผยไวในรายงานประจำปของบริษัทฯ ซึ่งรายงานดังกลาวตองลง

นามโดยประธานคณะกรรมการตรวจสอบและตองประกอบไปดวยขอมูลอยางนอยดงัตอไปนี้ 

ก. ความเห็นเกี่ยวกับความถูกตอง ครบถวน เปนที่เช่ือถอืของรายงานทางการเงินของบรษิัทฯ 

ข. ความเห็นเกี่ยวกับความเพียงพอของระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ 

ค. ความเห็นเกี ่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาด

หลักทรัพย หรือกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

ง. ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของผูสอบบัญชี 

จ. ความเห็นเกี่ยวกับรายงานที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ฉ. จำนวนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และการเขารวมประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบแตละทาน 

ช. ความเห็นหรือขอสังเกตโดยรวมที่คณะกรรมการตรวจสอบไดรับจากการปฏิบัติตามกฎบัตร (Charter) 

ซ. รายการอื่นที่เห็นวาผูถือหุนหรือผูลงทุนทั่วไปควรทราบ ภายใตขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบที่ไดรับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท  

12. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจำทุกป 

13. ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายภายในขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

1. พิจารณาสอบทาน และนำเสนอนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยง ใหแกคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา

ใหความเห็นและอนุมัติ 

2. พิจารณาสอบทานและใหความเห็นชอบความเสี่ยงที่ยอมรับได (Risk Appetite) ความเสี่ยงดานตลาด (Market 

Risk) ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ (Operation Risk) ความเสี่ยงดานกลยุทธ (Strategic Risk) ความเสี่ยงดาน

สภาพคลอง (Liquidity Risk) เปนตน และนำเสนอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือรับทราบ 

3. รับทราบ พิจารณา และใหความเห็นในผลการประเมินความเสี่ยง แนวทาง และมาตรการจัดการความเสี่ยง และ

แผนปฏิบัติการเพื่อจัดการความเส่ียงใหอยูในระดับท่ียอมรับได 
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4. กำกับดูแลกิจการ การพัฒนา การปฏิบัติตามนโยบายและกรอบการบริหารความเสี่ยงอยางตอเนื่องเพ่ือใหกลุม 

บริษัทฯ มีระบบบริหารความเส่ียงที่มีประสิทธภิาพทั่วท้ังองคกรและมีการปฏิบัติตามอยางตอเนื่อง  

5. สอบทานรายงานการบริหารความเส่ียง เพื่อติดตามความเสี่ยงที่มีสาระสำคญั และดำเนินการเพ่ือใหมั่นใจวา องคกร

มีการจัดการความเสี่ยงอยางเพียงพอและเหมาะสม  

6. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญ และมีหนวยงานตรวจสอบภายในเปนผู สอบ

ทานเพ่ือใหมั่นใจวา บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เหมาะสมตอการจัดการความเส่ียง รวมทั้งการนำระบบการ

บริหารความเส่ียงมาปรับใชอยางเหมาะสมและมีการปฏิบัติตามทั่วทั้งองคกร  

7. รายงานคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับความเสี่ยงและและการจัดการความเสี่ยงที่สำคัญอยางสม่ำเสมอ  

8. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงกฎบัตรคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงเปนประจำทุกป 

9. ปฏิบัตงิานอื่นใดเกี่ยวกับการบริหารความเส่ียงที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

10. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และรายงานผลการประเมินใหคณะกรรมการ

บริษัทรับทราบ อยางนอยปละ 1 คร้ัง 

ทั้งนี้ผูบริหาร และ/หรือคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง และ/หรือหนวยงาน และ/หรือคณะทำงานที่เกี่ยวของ

กับการบรหิารความเส่ียง และ/หรือผูตรวจสอบภายใน และ/หรือผูสอบบญัชี จะตองรายงานหรือนำเสนอขอมูลและเอกสารที่

เกี่ยวของตอคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงใหบรรลุตาม

หนาท่ีที่ไดรับมอบหมาย 

ขอบเขตอำนาจหนาที่และความรบัผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

1. พิจารณาและทบทวนคุณสมบัตขิองบุคคลที่จะดำรงตำแหนงคณะกรรมการบรษิัทและบริษัทยอย ใหสอดคลองกับ

ธุรกิจและกลยุทธในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยกรรมการจะตองมีคุณสมบัติหลากหลาย ทั้งในดานทักษะ 

ประสบการณ และความสามารถเฉพาะดาน ที่จะเปนประโยชนกับบริษัท เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

2. กำหนดหลักเกณฑและวิธีการสรรหาบุคคลเพื่อแทนกรรมการบริษัทและบริษัทยอย ที่ครบวาระหรือกรณีอื่น ๆ ที่

คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอยวางลง เชน หลักเกณฑการพิจารณากรรมการเดิมเพื่อเสนอใหดำรงตำแหนงตอ 

หลักเกณฑในการรับสมัคร หลักเกณฑการเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อกรรมการ หลักเกณฑการพิจารณาบุคคล

จากทำเนียบกรรมการอาชพี หรือหลักเกณฑการใหกรรมการแตละคนเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสม 

3. ทบทวนความเปนอิสระของกรรมการบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้ง การมีผลประโยชนขัดแยงที่อาจเกิดขึ้นในการ

ปฏิบัตหินาที่ของกรรมการ 

4. พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่จะมาเปนกรรมการอิสระ ใหเหมาะสมกับลักษณะเฉพาะของบริษัท โดยความเปน

อิสระอยางนอยตองเปนไปตามหลกัเกณฑที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด 

5. ทบทวนแผนพัฒนาประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อเตรียมความพรอมเปนแผนตอเนื่องใหมีผู สืบทอดงานในกรณีที่

ประธานเจาหนาท่ีบริหารเกษียณอายุหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได เพื่อเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 
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6. พิจารณาแผนพัฒนากรรมการ เพื่อพัฒนาความรูกรรมการปจจุบันและกรรมการเขาใหมใหเขาใจธุรกิจที่กรรมการ

บริษัทดำรงตำแหนงอยู บทบาทหนาที่ของกรรมการ และพัฒนาการตาง ๆ ที่สำคัญ เชน กฎเกณฑหรือกฎหมายที่

เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัท 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. ประเมินผลการปฏิบัติงานของประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อกำหนดคาตอบแทนกอน

นำเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเปนประจำทุกป 

12. รายงานความคืบหนาและผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัททุกครั้งหลังมีการประชุมคณะกรรมการสรรหา

และกำหนดคาตอบแทน 

13. ประเมินผลการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการและกำหนดคาตอบแทน และรายงานผลการประเมินให

คณะกรรมการบริษัทรับทราบ อยางนอยปละ 1 ครั้ง 

14. ปฏิบัตหินาที่อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย 

ขอบเขตอำนาจหนาที่ของประธานเจาหนาที่บริหาร  

1. บริหารจดัการธุรกิจของบริษัทฯ ตามวิสัยทัศนและพันธกิจที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด 

2. ประสานงานกับคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหการดำเนินการทางธุรกิจ 

รวมทั ้งการบริหารความเสี ่ยงของบริษัทฯ เปนไปตามวัตถุประสงคและขอบังคับของบริษัทฯ ตลอดจนมติ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน 

3. ควบคุมการดำเนินกิจการ วางแผนกลยุทธในการดำเนินงาน และบริหารงานประจำวันของบริษัทฯ 

4. ตัดสนิในเรื่องที่สำคัญของบริษัทฯ กำหนดภารกิจตามวัตถุประสงค แนวทาง นโยบายของบริษัทฯ รวมถึงการควบคุม

การบรหิารงานในสายงานตาง ๆ 

5. เปนผูมีอำนาจในการบังคับบญัชา ติดตอ ส่ังการ ตลอดจนเขาลงนามในนิติกรรมสัญญา เอกสารคำส่ัง หนังสอืแจงใด 

ๆ ตามที่กำหนดไวในตารางอำนาจอนุมัติ 

6. มีอำนาจจาง แตงตั้ง โยกยายบุคคลตามที่เห็นสมควร ตลอดจนกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่ และคาตอบแทนที่

เหมาะสม และใหมีอำนาจปลดออก ใหออกตามความเหมาะสมของพนักงานระดบัตาง ๆ ตามที่กำหนดไวในตาราง

อำนาจอนุมตั ิ
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7. ติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมผลการดำเนินงานของบริษัทฯ เพื่อใหมีผลประกอบการที่ดีตามเปาหมาย รวมถึงหา

โอกาสปรับปรุงและพัฒนาใหมีผลประกอบการที่ดีข้ึน 

8. มีอำนาจในการกำหนดเง่ือนไขทางการคาเพ่ือประโยชนของบริษัทฯ 

9. พิจารณาการลงทุนในธุรกิจใหม หรือการเลิกธุรกิจ หรือลงทุน หรือรวมลงทุนเพื่อนำเสนอตอคณะกรรมการบริหาร

และ/หรือนำเสนอตอคณะกรรมการบริษัท  

10. ดำเนินการใด ๆ ตามท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือคณะกรรมการบริษัท 

ทั้งนี้ ประธานเจาหนาที่บรหิารจะไมสามารถอนุมัติรายการที่ตนหรือบคุคลที่อาจมคีวามขัดแยงมีสวนไดเสียหรืออาจ

มีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นกับบรษิัทฯ หรือบริษัทยอย โดยใหถือปฏิบัติกับผูบริหารสูงสุดของบริษัทยอยใน

กลุมบริษัททุกบริษัท 

อำนาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษทั 

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัตเิร่ืองตาง ๆ ของบริษัทตามขอบเขตหนาที่ที่กำหนดโดยกฎหมาย ขอบงัคับบริษัทฯ 

อำนาจอนุมัติของบริษัทฯ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และมติที่ประชุมผูถือหุน รวมถึงการกำหนดและทบทวนวิสัยทัศน            

พันธกิจ กลยุทธในการดำเนินงาน แผนหลักในการดำเนินงาน นโยบายในการบริหารความเสี่ยง แผนงบประมาณ และแผนการ

ดำเนินงานธุรกิจประจำป การกำหนดเปาหมายที่ตองการของผลการดำเนินงาน การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานให

เปนไปตามแผนท่ีกำหนดไว รายการระหวางกนัที่สำคัญ การเขาควบรวมกิจการ และการเขารวมทุน 
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ความรับผิดชอบตอสังคม 

บริษัทฯ เห็นความสำคัญของความรับผิดชอบตอผลกระทบจากการดำเนนิงานทางธุรกิจทุกดาน (CSR In Process) 

จึงจัดใหมีนโยบายและแนวปฏิบัติเพื ่อแสดงความรับผิดชอบตอสังคม รวมทั้งมีการรายงานเกี ่ยวกับกิจกรรมดานความ

รับผิดชอบตอสังคมอยางสม่ำเสมอ ที่เว็บไซตของบริษัท http://investor.comancheinternational.com/home/ 

การกำกับดูแลกิจการท่ีดี  

บริษัทฯ ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจที่สุจริตและเปนธรรมตามกรอบกติกาการแขงขัน ภายใตกฎหมายและระเบียบ

ขอบังคับที่เกี่ยวของ จึงจัดใหมีระบบบริหารจัดการอยางมีประสิทธิภาพ โปรงใส สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะชวยสรางความ

เชื่อมั่นและความมั่นใจตอผูถือหุน ผูลงทุน ผูมีสวนไดเสียและผูเกี่ยวของทุกฝาย เพื่อนำไปสูการเจริญเติบโตอยางยั่งยืนของ

ธุรกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 ที่ผานมา นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหาร  

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด (ซาย) ไดเปนตัวแทนจากคณะกรรมการบริษัท เขารับมอบรางวัล Special recognition 

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

Awards 2018 (ขวา) 

การเคารพสิทธิมนุษยชนและการปฏิบัติตอแรงงานอยางเปนธรรม 

 แมปจจุบันเปนยุคของเทคโนโลยีดิจิทัล แตสุดทายแลวปจจัยหนึ่งที่จะสงผลตอความสำเร็จของธุรกิจไดนั้นก็คือ 

ทรัพยากรบุคคลที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มและเพิ่มผลผลิตได ดังนั้น บริษัทฯ จึงปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงานให

พนักงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี และสงเสริมใหพนักงานไดมีโอกาสแสดงศักยภาพ ตลอดจนไดรับโอกาสในการฝกฝนและเพิ่มพูน

ทักษะการทำงาน 

 

COMAN ควารางวัล Special recognition ในงาน Board of the Year Awards 
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โดยเมื ่อวันที ่ 15 – 18  กันยายน 2561 กลุมบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน) นำทีมโดย 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร และคณะผูบริหาร รวมกิจกรรม Management Seminar 2018 ที่จัดขึ้นเพ่ือ

สรางการเรียนรูและความเขาใจในบทบาทการเปนผูบริหารมืออาชีพและสามารถสงตอความเปนมืออาชีพสูทีมงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพผานกิจกรรม The Leader Workshop  นอกจากนี ้ยังมีการอบรมหลักสูตร Service Excellence ที ่ชวย

ยกระดับ Mindset สรางความเขาใจในบทบาทหนาที่ของงานบริการ เพื่อสรางความประทับใจ  สรางพลังแหงการบอกตอ 

สรางความผูกพันตอสินคาและบริการไดอยางยั่งยืน โดยมุงใหความสำคัญตอการใหบริการที่เกินความคาดหวังของลูกคาเปน

สำคัญ ทั้งนี้ บรรยากาศเต็มอ่ิมไปดวยสาระความรู รอยย้ิม และความสนุกสนานของผูเขารวม 

และในวันที ่5 – 8 กันยายน 2561 กลุมบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) ไดรวมแสดงผลงานโชว

ศักยภาพการเปนผูพัฒนาเพื่อจำหนาย ติดตั้ง และใหบริการซอฟตแวรหรือโปรแกรมสำเร็จรูปในงานฟูดแอนดโฮเทล ไทย

แลนด 2018 (Food and Hotel Thailand 2018) ณ ศนูยแสดงสินคานานาชาติไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร สำหรับงาน

Food and Hotel Thailand 2018 

กิจกรรม Management Seminar 2018 
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ฟูดแอนดโฮเทล ไทยแลนด  2018  (Food and Hotel Thailand 2018)  เปนงานแสดงสินคาอุตสาหกรรมอาหารและบริการ 

พรีเมียมระดับนานาชาติที่ใหญที่สุดในประเทศไทย โดยไดรับการสนับสนุนการจัดงานจากภาครฐัและเอกชนในอุตสาหกรรม

ทองเที่ยว อาหาร โรงแรม ทั้งไทยและตางประเทศกวา 25 องคกร อาทิ การทองเที่ยวแหงประเทศไทย สมาคมโรงแรมไทย 

สมาคมรานอาหาร สมาคมเชฟประเทศไทย ฯลฯ ทำใหการจัดงานมคีวามยิ่งใหญกวาทุกครั้งที่ผานมา ซึ่งนอกจากจะมีการจัด

แสดงสินคาช้ันนำพรีเมียมระดับโลกแลว ยังมีการจัดแสดงนวัตกรรมเทคโนโลยลีาสดุจากผูผลิตและบรษัิทชั้นนำของโลก พรอม

กิจกรรมการประชุม สัมมนา การแขงขันที่นาสนใจมากมาย  

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังประกอบธุรกิจดวยความเคารพตอสิทธิมนษุยชน โดยมีการสงเสริมและคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

ตลอดจนปฏิบัตติอกันอยางเสมอภาค ซึ่งเปนรากฐานของการบรหิารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

การพัฒนาการศึกษาและบุคลากร 

บริษัทฯ ไดดำเนินธุรกิจใหเติบโตไปพรอม ๆ กับการพัฒนาการศึกษาและบุคลากรที่เกีย่วของกับการพัฒนาโปรแกรม

เพื่อใชในอุตสาหกรรมบริการและการทองเที่ยว ซึ่งถือเปนอุตสาหกรรมหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย

บริษัทฯ ไดรวมมือกับสถาบันการศึกษาในการพัฒนาและใหความรูในเรื่องการใชโปรแกรมสำเร็จรูปของ Comanche แก

นักศึกษา ทั้งในดานการจัดอบรมและการเรียนรูจากประสบการณจริง เพื่อสรางโอกาสในความเจริญกาวหนาแกนกัศึกษาที่สนใจ

ในสายงานดานการทองเที่ยวและโรงแรม 

 

อยางไรก็ตาม ถึงแมวาที่ผานมาการดำเนินธุรกิจของบริษัทจะไมไดสรางผลกระทบตอสังคมและสิ่งแวดลอม แต

บรษิัทฯ ก็ยงัมุงมั่นสรางสรรคกิจกรรมท่ีครอบคลุมถึงกิจกรรมเพ่ือประโยชนตอสังคมและอื่น ๆ (CSR After Process) อยาง

สม่ำเสมอ ดังนี ้

การดูแลและรักษาสิ่งแวดลอม 

บริษัทฯ ไดตระหนักถึงความสำคัญในการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและคุมคา จึงมีแนวปฏิบัติที่สงเสริมให

พนักงาน บุคลากรทุกคนใชทรัพยากรอยางประหยัดเทาที่มีความจำเปน เพื่อใหเกดิประโยชนอยางคุมคามากที่สุด ตลอดจน

สงเสริมใหลดปริมาณการใชทรัพยากรและการทำลายสิ่งแวดลอม เชน การนำทรัพยากรที่สามารถนำมาใชไดกลับมาใชใหม 

ปดไฟในเวลาพักเที่ยงหรือเมื่อเลิกใชงาน ติดสติกเกอรบอกตำแหนงไวที่สวิตชเปดปดหลอดไฟเพ่ือเปดใชงานไดอยางถูกตอง ใช

อุปกรณและหลอดไฟชนดิประหยัดพลังงานที่ไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม ปดเครื่องปรับอากาศทันทีเมื่อ

ไมตองการใชงาน เปนตน 

 

นักศึกษามหาวิทยาลัยอุบลราชธาน ี
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การตอตานการทุจริตคอรรัปชัน 

บริษัทฯ มุงมั่นที่จะดำเนินธุรกจิดวยความซื่อสัตยสุจริต โปรงใส และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดย

กำหนดนโยบายตอตานการคอรรัปชันทุกรูปแบบดวยตระหนกัดีถึงภัยรายแรงของการคอรรัปชันที่ทำลายการแขงขันอยางเสรี

และเปนธรรม ทั้งยังกอใหเกิดความเสียหายตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดมีการกำหนดนโยบายและ

แนวทางปฏิบัติเปนลายลักษณอักษรไวในคูมือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการอนุมัติจากคณะกรรมการ

บรษิัทแลว มีรายละเอียด ดังนี ้

บททั่วไป 

 บริษัทฯ ไดสื่อสารไปยังบุคลากร ทั้งระดับผูบริหารและพนักงาน โดยกำหนดใหพนักงานทุกระดับตองปฏิบัติตาม

นโยบายตอตานการคอรรัปชันและจรรยาบรรณธรุกจิ โดยตองไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องคอรรัปชัน ไมวาโดยทางตรง

หรือทางออม 

 ผูบริหาร และเจาหนาที่ของบริษัทฯ ไมพึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เขาขายการคอรรัปชันที่

เกี่ยวของกับบริษัทฯ ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบทราบ และใหความรวมมือในการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงตาง ๆ หากมีขอสงสัยหรือขอซักถามใหปรึกษาผูบังคับบญัชา หรอืบุคคลที่กำหนดใหทำหนาท่ีรับผิดชอบ

เก่ียวกับการติดตามการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของบริษัท ผานชองทางตาง ๆ ที่กำหนดไว 

 บริษัทฯ จะใหความเปนธรรมและคุมครองเจาหนาที่ที่ปฏิเสธหรือแจงเรื่องการคอรรัปชันที่เก่ียวของกับบริษัทฯ  โดย

ใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการคอรรัปชัน ตามที่กำหนดไวในนโยบายการ

แจงการกระทำผิดและใหความคุมครองผูรองเรียน (Whistleblower Procedures) ของบริษัทฯ  

 ผูที ่กระทำการคอรรัปชัน เปนการกระทำผิดจรรยาบรรณของบริษัทฯ ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาทางวินัยตาม

ระเบียบที่บริษัทฯ กำหนดไว นอกจากนี้ อาจจะไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมาย 

 บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร ใหความรู และทำความเขาใจกับบุคคลท่ีตองปฏบิัติหนาที่ที่เก่ียวของ

กับบริษัทฯ หรืออาจเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ ในเร่ืองที่ตองปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบายตอตานการคอรรัปชัน 

แนวปฏบิัติ 

1. การชวยเหลือทางการเมือง 

บริษัทฯ มีนโยบายดำเนินธุรกิจอยางเปนกลาง ไมฝกใฝทางการเมืองหรือนักการเมืองมืออาชีพที่สังกัด

พรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง บริษัทฯ จะไมสนับสนุนทางการเงินหรือส่ิงของใหแกพรรคการเมือง นักการเมือง 

หรือผูสมัครรับเลือกทางการเมืองใด ๆ ไปเพื่อเปนการชวยเหลือทางการเมือง โดยมีวตัถุประสงคเพื่อเอื้อประโยชน

ทางธรุกิจใหกับบริษัทฯ 

2. การบรจิาคเพื่อการกุศล 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับการบริจาคเพื่อการกุศล กระบวนการสอบทาน และ

รายละเอียดการควบคุมไวดังตอไปน้ี 
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 การบริจาคนั้นตองพิสูจนไดวามีกิจกรรมตามโครงการเพื่อการกุศลดังกลาวจริง และมีการดำเนินการเพือ่

สนับสนุนใหวัตถปุระสงคของโครงการประสบผลสำเร็จ และกอใหเกิดประโยชนตอสังคมอยางแทจริงหรือ

เพื่อเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

 การบรจิาคนั้นตองพิสูจนไดวาเปนไปเพ่ือการกุศลดังกลาวไมมีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทน

ใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวน การประกาศเกียรติคุณตามธรรมเนียมปฏิบัตทิั่วไป เชน การติด

ตราสัญลักษณ (Logo) การประกาศรายชื่อบริษัท ณ สถานที่จัดงาน หรือในสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ 

เปนตน 

3. เงินสนับสนุน 

บริษัทฯ กำหนดนโยบายและหลักเกณฑเกี่ยวกับเงินสนับสนุน กระบวนการสอบทาน และรายละเอียดการ

ควบคุมไวดังตอไปนี้ 

 เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาผูขอเงินสนับสนุนไดทำกิจกรรมตามโครงการดังกลาวจริง และเปนการ

ดำเนินการเพื่อสนับสนุนใหวัตถุประสงคของโครงการประสบผลสำเร็จ และกอใหเกิดประโยชนตอสังคม

อยางแทจริง หรอืเพ่ือเปนไปตามวัตถุประสงคของการดำเนินงานดวยความรับผิดชอบตอสังคม 

 เงินสนับสนุนนั้นตองพิสูจนไดวาการใหเงินสนับสนุนหรือประโยชนอื่นใดที่สามารถคำนวณเปนตัวเงนิได ไม

มีสวนเกี่ยวของกับผลประโยชนตางตอบแทนใหกับบุคคลใด หรือหนวยงานใด ยกเวน การประกาศเกียรติ

คุณตามธรรมเนียมธุรกิจท่ัวไป 

 ในการเปนผูใหเงินสนับสนุน จะตองจัดทำใบบันทึกคำขอ ระบุชื่อผูรับเงินสนับสนุนและวตัถุประสงคของ

การสนับสนุนพรอมแนบเอกสารประกอบทั้งหมดเสนอใหผูมีอำนาจบริษัทอนุมัติพิจารณาอนุมัติตามระดับ

อำนาจอนุมัตขิองบริษัทฯ 

4. ของขวัญ คาบริการตอนรับ และคาใชจายอื่น 

บริษัทฯ ตระหนักดีวาการสรางความสัมพันธที ่ดีกับพันธมิตรทางธุรกิจเปนสิ ่งที ่สำคัญที่จะนำมาซ่ึง

ความสำเร็จอยางตอเนื่องของบริษัทฯ พนักงานสามารถให หรือรับของขวัญ (Gifts) และ/หรือ คาบริการตอนรับ 

(Hospitality) และ/หรือในรูปคาใชจายอ่ืน (Others) แก/จากบุคคลใด ๆ ได หากเขาเง่ือนไขทุกขอ ดังตอไปนี ้

 ไมเปนการกระทำโดยต้ังใจ เพ่ือครอบงำ ชักนำ หรือตอบแทนบคุคลใด ๆ เพ่ือใหไดมาซึ่งความไดเปรียบใด 

ๆ ผานการกระทำไมเหมาะสม หรือเปนการแลกเปลี่ยนอยางชัดเจนหรือแอบแฝงเพื่อใหไดมาซึ่งการ

ชวยเหลือหรือผลประโยชน 

 เปนไปตามกฎหมายที่เก่ียวของ 

 เปนการใหในนามบริษัทฯ ไมใชในนามของพนักงาน 

 ไมเปนของขวัญที ่อยู ในรูปของเงินสดหรือสิ่งเทียบเทาเงินสด (เชน บัตรของขวัญ หรือบัตรกำนัล) 

เหมาะสมกับสถานการณ เชน การใหของขวัญเล็ก ๆ นอย ๆ ในชวงเทศกาลสงกรานต ตรุษจนี หรือปใหม 

ซึ่งถือเปนธรรมเนียมปกติ 
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 ประเภทและมลูคามีความเหมาะสม และมอบใหถูกตองตามกาลเทศะ เชน ในกรณีที่บริษัทฯ อยูระหวางจัด

ใหมีการประกวดราคา พนักงานจะตองไมรับของขวัญ หรือคาบริการตอนรับจากบริษัทที ่เขารวมการ

ประกวดราคานั้น ๆ 

 พนักงานสามารถรับของขวัญซึ่งมีมูลคาไดไมเกิน 3,000 บาท ในกรณีที่ไมสามารถปฏิเสธและจะตองรับ

ของขวัญซึ่งมีมูลคาเกนิกวา 3,000 บาท ตองแจงใหผูบังคบับัญชาทราบ โดยรายงานการรับของขวัญ และ

นำสงของขวัญดังกลาวแกเลขานุการประธานเจาหนาที่บริหาร เพื่อนำไปเปนของรางวัลใหแกพนักงาน 

หรือบริจาคเพื่อการกุศลตามความเหมาะสม 

 เปนการใหอยางเปดเผย ไมปกปด 



 

96 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

ระบบการควบคุมและการตรวจสอบภายใน 

บริษทัฯ ตระหนกัเสมอวาการควบคุมภายในเปนกระบวนการที่สำคัญที่จะทำใหระบบการทำงานของบรษิัทฯ มีความถูก

ตอง โปรงใส ตรวจสอบได และสามารถลดหรือปองกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงไดมีการพัฒนาระบบการ

ควบคุมภายในใหมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลอยางตอเนื่อง เพื่อใหผูถือหุนและผูมีสวนไดเสียมีความเชื่อมั่นตอการ

ควบคุมภายในบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทจึงไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวยกรรมการตรวจสอบซึ่งเปน

กรรมการอิสระ จำนวน 3 ทาน มีคุณสมบัติครบถวนตามขอกำหนดและกฎระเบียบของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทำหนาที่สอบทานรายงานทางการเงินใหถูกตองและเชื่อถือได รายการที่เกี่ยวโยงกันหรือ

รายการที่อาจจะกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความสมเหตุสมผล และเปนประโยชนสูงสุดตอการดำเนินธุรกิจ

ของบริษัทฯ รวมทั้งใหมีความเพียงพอของระบบการบริหารความเสีย่ง การกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ ที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิผล ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหสำนักตรวจสอบของบริษัทฯ ซึ่งเปนหนวยงานที่มีความเปนอิสระจากฝาย

บริหาร ทำหนาที่ตรวจสอบและสอบทานการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ ภายในบริษัทและบริษัทยอย เพื่อใหมัน่ใจไดวา

หนวยงานเหลานั้นมีการปฏิบัติตามระบบการควบคมุภายในที่ไดกำหนด โดยมีการประเมินความเพียงพอและความเหมาะสม

ของระบบการควบคุมภายในโดยยึดหลกัการควบคมุภายในที่ดีของบริษัทฯ ประกอบดวย 

1. สภาพแวดลอมของการควบคุม (Control Environment) 

บริษัทฯ สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ดี โดยกำหนดนโบายการกำกับ

ดูแลกิจการและจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจไวเปนลายลักษณอักษร มีการสือ่สารใหพนักงานทุกระดับไดรับทราบ

และถือปฏบิัติอยางเครงครัด รวมทั้งบทลงโทษหากมีการฝาฝน และมีการจดัโครงสรางองคกรใหสอดคลองกับแผน

ธุรกิจ และมีการปรบัปรุงใหมีความเหมาะสมกับการดำเนินงานอยูเสมอ โดยมีสายบังคับบัญชาแยกตามสายงานให

สอดคลองกับกลยุทธการดำเนินงาน และการกำกับดูแลกิจการ เพื่อใหฝายบริหาร และการปฏิบัติงานของพนักงาน

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สามารถติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานไดอยางชัดเจน โดยมี

หนวยงานตรวจสอบภายในที่มีความอิสระข้ึนตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบทำหนาที่ตรวจสอบ และสอบทานการ

ปฏิบัติงานสนับสนุนใหเกิดสภาพแวดลอมการควบคุมภายในที่ดี นอกจากนี้ บริษัทฯ ใหความสำคัญในการพัฒนา

ศักยภาพของบคุลากรอยางตอเนื่อง จัดใหมีการพัฒนาฝกอบรมความรู ทักษะ และความสามารถใหเหมาะสมกับงาน

ที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้งไดมีการกำหนดแผนและกระบวนการสรรหาผูสบืทอดตำแหนงที่สำคัญ (Succession Plan) 

เพื่อใหบริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่อง 

2. การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) 

บริษัทฯ ใหความสำคัญและจัดใหมีการบริหารความเสี ่ยงทั่วทั ้งองคกร โดยคณะกรรมการบริษัทได

มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (Risk Management Committee) ทำหนาที ่รับผิดชอบในการ

กำหนดกรอบนโยบาย รวมถึงกำกับดูแลใหมีระบบและการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพครอบคลุมทั้ง
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องคกร และมีการสื่อสารใหพนักงานทุกคนรับทราบ โดยใหทุกหนวยงานประเมินปจจัยความเสี่ยงดานตาง ๆ โดย

คำนึงถึงโอกาสเกิด และผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน ทั้งปจจยัภายในและภายนอก รวมถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดการทุจริต

และคอรรัปชัน พรอมทั้งกำหนดมาตรการบริหารความเสีย่งใหเหลืออยูในระดับที่ยอมรับได (Risk Appetite) อยาง

ชัดเจน นอกจากนี้บริษัทฯ ยังใหความสำคัญกับการเตรียมพรอมตอสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว โดยมี

การจัดทำแผนการบริหารความตอเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Plan: BCP) และแผนสำรองฉุกเฉิน

สำหรับระบบขอมูลสารสนเทศ (Disaster Recovery Plan: DRP) เพื่อเตรียมความพรอมกับความเสี่ยง และภาวะ

วิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้น และทำใหมั่นใจวาการทำงานที่สำคัญของบริษัทฯ จะมีความตอเนื่อง ไมหยุดชะงัก และใน 

ทุกปมีการรายงานการปฏิบัต ิงานของคณะกรรมการบริหารความเสี ่ยงใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษัททราบ นอกจากนี้ผูตรวจสอบภายในไดติดตามตรวจสอบวามีการปฏิบัติตามมาตรการการลด

ความเส่ียง เพื่อใหมั่นใจวาความเส่ียงของบริษัทฯ อยูในระดับที่ยอมรับและจดัการได 

3. กิจกรรมการควบคุม (Control Activities) 

บริษัทฯ มีกิจกรรมการควบคุมภายในที่ชัดเจนและเหมาะสม โดยมีดัชนีชี ้วัดผลการปฏิบัติงานเปน

เครื่องมือในการวางแผน และควบคุม มีคูมือจริยธรรมธุรกจิและขอพึงปฏิบัติในการทำงานรวมทั้งนโยบายการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดีใหพนักงานไดปฏิบัติ ซึ่งพนักงานทุกคนจะรับทราบขอพึงปฏิบัติฯ ตั้งแตปฐมนิเทศพนักงานใหม 

บริษัทฯ ไดมีการเเบงแยกหนาที่และกำหนดความรับผิดชอบของงานดานตาง ๆ ไวอยางชัดเจน และสามารถสอบยัน

ความถูกตองระหวางกันไดเพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริต หรือการกระทำที่ไมเหมาะสม โดยมีการกำหนดอำนาจ

ดำเนินการและระดับวงเงินอนุมัติรายการประเภทตาง ๆ ของผูบริหารไวเปนลายลักษณอักษรใน “ตารางอำนาจ

อนุมัติ” รวมถึงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ไดมีการแบงแยกหนาที่ การควบคุมการเขาถึงขอมูลในแตละระดับ การ

กำหนดรหัสผาน และการจัดเก็บขอมลูที่สามารถตรวจสอบความถูกตองยอนหลังได รวมถึงไดประกาศนโยบายดาน

ความปลอดภัยขอมูลและระบบสารสนเทศ โดยประชาสัมพันธใหพนกังานทุกระดับตระหนักถึงเรื่องความปลอดภัย

ดานสารสนเทศ และใหถือปฏิบัตอิยางเครงครัด บริษัทฯ มีการกำหนดวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนในการทำรายการที่เกี่ยวโยง

กัน หรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน เปนไปดวยความโปรงใสและคำนึงถึงประโยชนสูงสุด

ของบริษัทฯ และใหสำนักตรวจสอบภายในสอบทานความเพียงพอและเหมาะสมของระบบการควบคุมอยาง

สม่ำเสมอ โดยกำหนดใหแผนการตรวจสอบครอบคลุมถงึกระบวนการการปฏิบัติงานที่มีความสำคัญ 

4. ระบบสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) 

บริษัทฯ ใหความสำคัญตอระบบสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีชองทางการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก 

เพื่อใหการตัดสินใจของผูถือหุน ผูมีสวนไดสวนเสีย กรรมการ และฝายบริหารของบริษัทฯ อยูบนพื้นฐานขอมูลที่มี

ถูกตอง เพียงพอ เชื่อถือได และทันตอสถานการณ โดยขอมูลที่สำคัญ และขอมูลทั่วไปจะเปดเผยในรายงานประจำป 

แบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1) ผานเว็บไซต http://investor.comancheinternational.com/home/ 

ตลอดจนเปดเผยขอมูลผานตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงมีการสื่อสารใหพนักงานไดเขาใจถึงนโยบาย 

ระเบียบ คำสั่งของบริษัทฯ และขอมูลขาวสารที่สำคัญ ๆ อยางชัดเจนผานชองทางตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมทั้งมี
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ชองทางการรับเรื่องรองเรียนโดยสามารถแจงขอมูลเกี่ยวกับการกระทำผิด และการทุจริตไดอยางปลอดภัย และ

กำหนดแนวทางการบริหารจัดการเร่ืองรองเรยีนอยางชัดเจนภายในเวลาที่เหมาะสม โดยแจงไวผานหนาเว็บไซตของ

บริษัทฯ หรือแจงมายังคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผานชองทางอื่น  ๆตามที่บริษัทฯ ไดแจงไวในรายงานประจำป  

เรื่องการตอตานการทุจริตคอรรัปชนั และในการประชุมคณะกรรมการ บริษัทฯ จะจัดสงหนังสือเชิญประชุม วาระ

การประชุม  และเอกสารประกอบการประชุมลวงหนาภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด เพ่ือใหกรรมการบริษัทมี

เวลาเพียงพอในการพิจารณาขอมูลกอนเขาประชุม และในการประชุมแตละครั้งไดมีการจัดทำรายงานการประชุม

บันทึกขอซักถามของกรรมการ ความเห็น หรือขอสังเกตของกรรมการในเรื่องที่พิจารณา ตลอดจนบริษัทฯ มีการ

จัดเก็บขอมูล และสารสนเทศที่สามารถนำไปใชประโยชนตอการดำเนินธุรกิจ และจัดเก็บเอกสารเปนหมวดหมู 

โดยเฉพาะเอกสารทางบญัชีที่มีความสำคัญตอการจัดทำรายงานทางการเงิน นอกจากนี้บริษัทฯ มีนโยบายที่ชัดเจน

ในเร่ืองการควบคมุระบบสารสนเทศในดานการเขาถึงขอมูล และการนำขอมูลไปใชในทางที่ไมควร โดยไดดำเนินตาม

พระราชบัญญตัิวาดวยการกระทำความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร 

5. การติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) 

บริษัทฯ มีการติดตามผลการดำเนินงานอยางตอเนื่องจากดัชนีชี้วัดผลการปฏิบัติงานที่ต้ังไว วาเปนไปตาม

แผนงานหรือไม พรอมทั ้งวิเคราะหหาสาเหตุในกรณีที ่ผลการดำเนินงานไมเปนไปตามแผนงาน โดยใหสำนัก

ตรวจสอบซึ่งเปนหนวยงานอิสระ ทำการสอบทานและตรวจสอบการปฏิบัติงานตามระบบการควบคุมภายใน โดย

เนนการตรวจสอบใหครอบคลุมกระบวนการปฏิบัติงานที่มีความเสี่ยงที่สำคัญ ประเด็นตาง ๆ ที่ตรวจพบ พรอมทั้ง

ติดตามผลการดำเนินการแกไขจากหนวยงานที่ไดรับการตรวจสอบอยางตอเนื่อง และมีนโยบายการรายงานตอ

คณะกรรมการบริษัททันทีที ่เกิดเหตุการณทุจริตร ายแรง การฝาฝนกฎหมาย หรือการกระทำที่ผิดปกติ โดย

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอรายงานผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการบริษัทใหไดรับทราบทุกไตรมาส 

นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบยังประชุมรวมกับผูสอบบัญชี เพื่อประเมินความเพียงพอ และประสิทธิผลของ

ระบบการควบคุมภายใน 

ในรอบป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นสอดคลองกับผูสอบบัญชีวาไมพบประเด็นขอบกพรองที่เปน

สาระสำคัญ บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในที่เพียงพอเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจ ทุกหนวยงานมีการปฏิบัติตามขั้นตอน

และระเบียบที่กำหนดไว และไมพบขอบกพรองท่ีเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในที่เปนสาระสำคัญ 

 

 

 

 

 



 

99 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

รายละเอยีดเก่ียวกับหัวหนางานตรวจสอบภายใน 

ชื่อ  นายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง 

ตำแหนงปจจุบัน ผูตรวจสอบภายใน 

การศึกษา 

- ปริญญาตรี คณะบัญชี สาขาบัญช ีมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

ประวัติการอบรม 

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

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

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) ของแตละงานตรวจสอบ ทั้งดานปฏิบัติงาน ดานสารสนเทศ เพื่อให

มีการใชทรพัยากรอยางคุมคา และผลลัพธการตรวจสอบมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

6. ตรวจสอบความเหมาะสมของระบบการจัดเก็บขอมูลและความมตีัวตนของทรัพยสินของบริษัทฯ 

7. สอบทานความเหมาะสมของระบบการจัดเกบ็ขอมูลดานบัญชีและการเงิน 

8. กำกบัดแูลการปฏิบัติงานของหนวยงานตาง ๆ วาเปนไปตามนโยบาย เปาหมาย ขอบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่

เก่ียวของ 

9. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบ และติดตามผลการปฏิบัติงานตามขอเสนอแนะ 

10. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบเสนอฝายบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 

11. คัดเลือก และพัฒนาผูตรวจสอบภายในทุกระดับใหมีความรูความสามารถ และประเมินผลการปฏิบัติงานของผู

ตรวจสอบ 

12. ใหคำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในและความเส่ียงกับหนวยงานตาง ๆ 

13. ปฏิบัตงิานพิเศษตามที่ไดรับมอบหมายจากฝายบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบ 

14. ประสานงานกับผูบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา 
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รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ทานผูถือหุน 

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

ในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวนัที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ประกอบดวยกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความเปนอิสระ 3 คน ซ่ึง

เปนผูทรงคุณวุฒิและมีประสบการณดานเทคโนโลยีสารสนเทศ การบริหาร บัญชี และการเงิน 

ณ ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบดวย 

1. นางดลฤดี  พรพิพัฒน    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายเฉลิมพล ตูจนิดา     กรรมการตรวจสอบ 

3. นายกันชนะพล เกิรท มาเชลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดปฏบิัติหนาที่ตามขอบเขตและความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บรษิัทฯ ตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ซ่ึงสอดคลองกับประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

(“ตลาดหลักทรัพยฯ”) และคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (“ก.ล.ต.”) โดยมีนโยบายเนนการปฏิบตัิตาม

หลักการกำกบัดแูลกิจการท่ีด ีและเปนไปตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจรวมทั้งการใหความสำคัญกับ

ความพอเพียง ความมีประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน ระบบการตรวจสอบภายในและผลการดำเนินงานของบริษัท

ยอย 

ในป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบ มีการประชุมทั ้งสิ ้น 4 ครั้ง โดยสรุปสาระสำคัญในการปฏิบัติหนาที่และ

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดดังน้ี 

1. การสอบทานรายงานทางการเงิน และไมใชรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำป 2562 รวมถึงรายการระหวางกัน 

รายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยเชิญฝายจัดการที่เกี่ยวของและผูสอบบัญชีเขารวมประชุมในวาระการ

พิจารณางบการเงิน เพื่อชี้แจงและตอบขอซักถามของคณะกรรมการตรวจสอบ ในเรื่องความถูกตอง ความครบถวน การ

ปรับปรุงรายการบัญชีทีส่ำคัญซึ่งมีผลกระทบตองบการเงิน ความเพียงพอของขอมูลที่เปดเผยไวในงบการเงิน  และขอสังเกต

ของผูสอบบัญชี ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา งบการเงินไดแสดงรายการโดยถูกตองตามที่ควรตามมาตรฐานการ

บัญชีที่รับรองทั่วไปและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดจัดใหมีการประชุมเปนการ

เฉพาะกับผูสอบบัญชี เพื่อหารือกับผูสอบบัญชีในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจัดทำบัญชีและรายงานทางการเงิน ไดแก 

ขอบเขต แนวทาง และแผนการสอบบัญชีประจำปของผูสอบบัญชี ความเส่ียง การควบคุมภายใน การรองเรียนและการทุจริต 

และเรื่องอื่น ๆ ที่ผูสอบบัญชีมิไดหยิบยกหรืออธิบายไวในที่อื่น ซึ่งเห็นวาผูสอบบัญชีไดรับความรวมมือที่ดีจากฝายจัดการ มี

ความเปนอิสระในการปฏบิัตงิาน รวมทั้งมีความรู ประสบการณ และแนวทางการสอบทานหรือตรวจสอบรายงานทางการเงินท่ี

เพยีงพอและเหมาะสมตอการปฏิบัติหนาที่ของผูสอบบัญช ี
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2. การสอบทานการบริหารความเสี่ยง 

คณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และฝายจัดการไดใหความสำคัญกับการบริหารความเสี่ยง 

มีการประเมินปจจัยความเสี่ยงทั้งภายในและภายนอก โอกาสที่จะเกิด ผลกระทบ และจัดทำแผนการจัดการความเสี่ยง เพื่อ

ปองกันหรือลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอการดำเนินธุรกิจใหอยูในระดับที่ยอมรับได รวมถึงกำหนดตัวชี้วัดความเส่ียงที่สำคัญ 

เพื่อติดตามการเปลี่ยนแปลงของปจจัยตาง ๆ และกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงอยางมี

ประสิทธิภาพและทันเวลา คณะกรรมการบริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อกำกับดูแลการบริหารความ

เสี่ยงของบริษัทฯ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานประสิทธิผลของการบริหารความเสี่ยง จากการรายงานผล

การดำเนินงานของบริษัท ผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน และผูสอบบัญชี ซึ่งทำใหเชื่อไดวา บริษัทฯ มีการบริหาร

ความเส่ียงท่ีสนับสนุนใหความเส่ียงอยูในระดับท่ียอมรับได 

3. การสอบทานประสิทธิผลของระบบการควบคุมภายใน 

จากการสอบทานระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ ตามผลการประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุม

ภายในที่ฝายจัดการจัดทำขึ้นตามแนวทางของ ก.ล.ต. และผลการตรวจสอบของผูตรวจสอบภายในและผูสอบบัญชี ซึ่งไมพบ

ประเด็นหรือขอบกพรองที ่อาจสงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ ตลอดจนฝายจัดการไดแกไขปรับปรุงตาม

ขอเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ผูสอบบัญชี และผูตรวจสอบภายในอยางตอเนื่อง แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ ให

ความสำคัญตอการควบคุมภายใน สามารถสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลไดวาบริษัทฯ มกีารควบคุมภายในที่เพียงพอและ

มีประสิทธิผล 

4. การกำกับดูงานตรวจสอบภายใน 

บริษัทฯ แตงต้ังใหนายณัฐพร เพ็ชรผึ้ง เปนหัวหนาฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบได

พิจารณาใหความเห็นชอบตอแผนการตรวจสอบที่จัดทำตามมาตรฐานความเสี่ยงโดยครอบคลุมกิจกรรมควบคุมความเสี่ยงที่

สำคัญของบริษัทฯ แผนกลยุทธที่มุงเนนการพัฒนาขีดความสามารถในการตรวจสอบ การสนับสนุนกลยุทธของบริษัทฯ และ

การสรางความสัมพันธที่ดีกับผูมีสวนไดเสีย และดชันีวัดผลที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานที่สำคัญของผูตรวจสอบภายใน จากการ

ติดตามและประเมนิผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว พบวา ผูตรวจสอบภายในไดปฏิบัติงานสำเร็จตามแผนงานและ

ดัชนีวัดผลที่กำหนดไว มีการนำมาตรฐานสากลการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน และแนวปฏิบัติที่ดีที่เกี่ยวของมา

ประยุกตใช ยึดมั ่นในจรรยาบรรณของผู ตรวจสอบภายใน มีความเปนอิสระตามโครงสรางที ่กำหนดไว รวมทั้งมีการ

ประสานงานที่ดีกับฝายจัดการและผูสอบบัญชี และใหการสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเปนอยางดี ซึ่ง

แสดงใหเห็นวาบริษัทฯ มกีารตรวจสอบภายในที่มีความเปนอสิระมีแนวปฏิบัติท่ีเปนสากล และมีประสิทธผิล 

5. การปฏบิัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายที่มีผลกระทบตอการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปไดวา บริษัทฯ ไดจัดวางระบบควบคมุเพื่อใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย และ

ติดตามการปรับปรุงหรือการออกกฎหมายใหมอยูเสมอ การกำหนดผูรับผิดชอบในการดำเนินการตามกฎหมายและการติดตาม

ใหมีการปฏิบัติตามกฎหมาย ผูตรวจสอบภายในไมพบการไมปฏิบัติตามกฎหมายที่สงผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 
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นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไมไดรับการรายงานจากผูสอบบัญชี การรองเรียนจากบุคคลภายนอกหรือการเปดเผย

ขอมูลโดยฝายจัดการที่บงชี้วาบริษัทฯ ไมปฏิบัติใหสอดคลองกับกฎหมายอันอาจกอใหเกิดผลกระทบตอบริษัทฯ อยางมี

นัยสำคัญ ซ่ึงทำใหเช่ือไดวาบริษัทฯ มีกระบวนการควบคุมใหมีการปฏิบัติตามกฎหมายอยางมีประสิทธิผล และไมมีการปฏิบัติ

ที่ไมสอดคลองกับกฎหมายที่จะสงผลกระทบตอบรษิัทฯ อยางมีนัยสำคัญ 

6. การพิจารณารายการที่เก่ียวของกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหเปนไปตามกฎหมายและ

ขอกำหนดของตลาดหลักทรัพย  

คณะกรรมการตรวจสอบไดมอบหมายใหผูตรวจสอบภายในสอบทานรายการที่เกี่ยวของกันหรือรายการที่อาจมี

ความขัดแยงทางผลประโยชน โดยผลการสอบทานสรุปไดวา ไมพบการทำรายการที่เบี ่ยงเบนจากเงื่อนไขสัญญาที่ผาน

กระบวนการอนุมัติตามประกาศของ ก.ล.ต. เร่ืองหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี่ยวของกัน 

7. การพิจารณาเสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีและการกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2563 

คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา คัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชี รวมทั้งกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ประจำป 2563 โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานในปที่ผานมาของผูสอบบัญชีตามเกณฑการประเมินบริษัท ดานคุณสมบัติของ

ผูสอบบัญชี ความเปนอิสระในการปฏิบัติงาน คุณภาพ และมาตรฐานการทำงานใหเปนไปตามประกาศของ ก.ล.ต. และตลาด

หลักทรัพยฯ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณาเเละเล็งเห็นวา บริษัทฯ ถึงเวลาตองหมุนเวียนผูสอบบัญชี เพื่อ

ประโยชนสูงสุด แกบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงไดเสนอแตงตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสวาง ทะเบียนเลขที่ 7517 

หรือ นายพีระเดช 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 จากบริษทั สอบบัญช ี ธรรมนิติ จำกัด เปนผูสอบบัญชขีองบริษทัฯ ประจำป 2562 

8. การทบทวนขอกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบ และแนวปฏิบัติของฝายตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานขอกำหนดของคณะกรรมการตรวจสอบใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับ

หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น และขอกฎหมายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ โดยคณะกรรมการ

ตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที ่ดวยความรอบคอบ มีความอิสระและโปรงใส เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ คณะกรรมการ

ตรวจสอบเชื่อวางบการเงนิของบริษัทฯ นั้นไดเปดเผยถกูตองตามที่ควรและสอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีที่รับรองท่ัวไปและ

มาตรฐานการรายงานทางการเงินไดดำเนินการภายใตการบริหารความเสี่ยงและระบบการควบคุมภายในที่มีประสิทธิผลและ

เพียงพอ และเปนไปตามกฎหมายและขอกำหนดของทางการที่เกี่ยวของ นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกำหนด 

ดูแลแนวปฏิบัติของฝายตรวจสอบภายในใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับหนาที่ความรับผิดชอบของผูตรวจสอบภายใน 

เพื่อใชเปนแนวทางการปฏิบัติงานและใหตระหนักถึงความสำคัญของระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยผูตรวจสอบภายใน

สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางอิสระพรอมใหคำแนะนำปรึกษา และใหขอมูลที่เปนประโยชนตอการตัดสินใจในการปรับปรุงการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ 
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คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวมีความเห็นวาในป 2562 รายงานทางการเงินของ บรษิัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่น

แนล จำกัด (มหาชน) มีการเปดเผยขอมูลอยางถูกตองตามควร เพียงพอ มีการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายใน 

รวมถึงไดปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวของกับการดำเนินธุรกิจปจจุบัน ซึ่งทำใหเชื่อมั่นวา บริษัท โคแมนช่ี 

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง ทั้งนี้ การ

ปฏิบัตหินาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบระหวางป 2562 ไดรับความรวมมือดวยดีจากคณะกรรมการบรษิัทฯ ผูบริหาร ผูสอบ

บัญชีและทุกฝายที่เก่ียวของ 

 

 

 

 

 

 

จึงขอขอบคณุมา ณ โอกาสนี ้

 

 

 

(นางดลฤดี  พรพิพฒัน) 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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รายการระหวางกัน 

บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง 

บุคคลที่อาจมคีวามขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ 

 นายสมบูรณ ศุขวีิริยะ - ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูมีอำนาจลงนามของบริษัทฯ และบริษัทยอย  

- ประธานเจาหนาท่ีบริหารบริษัทฯ 

- ผูถือหุนรวมกับคูสมรสจำนวนรอยละ 30.61 ของทนุจดทะเบียนเรียกชำระแลว 

 

 ในป 2562 และ 2561 ไมมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษทัยอย กับบคุคลที่อาจมีความขดัแยงดังกลาว 

ความจำเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการการตรวจสอบคร้ังที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ 2563 ไดพิจารณาขอมลูรายการระหวาง

กัน ของบริษัทและบริษัทยอย ในรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบกับการสอบถามขอมูลตาง ๆ จากฝาย

บริหารของบริษัทและบริษัทยอย กับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสำหรับรอบปบัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

รวมท้ังการสอบทานขอมูลตามที่ระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงินของผูสอบบัญชีของบริษทัฯ แลวเห็นวารายการระหวางกัน

ดังกลาวยังเปนไปตามเง่ือนไขทั่วไปและเปนการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทและบริษัทยอย โดยไมมีการถายเทผลประโยชน

ระหวาง บรษิัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและเปนไปในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญา

ทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธพิลในการที่คูสัญญาอีกฝายมีสถานะเปนบุคคลท่ีอาจมี

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 ที่เกี่ยวของ ตลอดจน 

การปฏิบัติตามขอกำหนดเกี่ยวกับการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก 

ผูสอบบัญชีของบริษทัฯ และแบบแสดงรายการขอมูลประจำป (56-1) ดวย 

กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยกับบุคคลที่มีความเกี่ยวของ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต ซ่ึงเปนขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับ

ที่วญิูชนจะพึงกระทำกับคูสัญญาท่ัวไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอำนาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะ

เปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ และมีเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด ภายใตเงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 

สามารถตรวจสอบได และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ฝายบริหารของบริษัทฯ สามารถดำเนินการไดตามปกติภายใต
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หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาอนุมัติ และจัดทำรายงานสรุปเพื่อรายงานใหกับทางคณะกรรมการตรวจสอบ

ทราบทุกไตรมาส 

มาตรการและขั้นตอนในการอนุมัติการทำรายการระหวางกัน สำหรับในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่ไมเปนรายการ

ทางการคาปกติ บริษัทฯ จะจัดใหมีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจำเปนและความเหมาะสมของรายการ

นั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชำนาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะพิจารณาใหผู

ประเมินราคาอิสระ ผูเช่ียวชาญอิสระเฉพาะดาน หรือผูตรวจสอบบัญชี เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาวตอ

คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบใชในการประกอบการตดัสินใจและใหความเห็นตอคณะกรรมการบริษัท 

หรือผูถือหุนตามแตกรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกลาวกอนการเขาทำรายการ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวใน

หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบญัชีของบริษัทฯ และเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในแบบ

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

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทั้งนี้ การพจิารณาอนุมัติการทำรายการระหวางกันดังกลาว ตองปฏิบตัิใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือขอกำหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่

อาจมคีวามขัดแยงหรือมสีวนไดเสียในการทำรายการระหวางกันจะไมมีสทิธิออกเสียงลงมติในการทำรายการระหวางกัน 
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ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน 

ขอมูลทางการเงินที่สำคัญ 
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การวิเคราะหและคำอธิบายฝายจัดการ 

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 ซึ่งเปนทรัพยสินทางปญญาของซินเนเจอร 

โดยจดทะเบียนลิขสิทธ์ิโปรแกรม pRoMiSe กับกรมทรัพยสินทางปญญา 

บริษัท วินสตารเทค จำกัด (“วินสตารเทค”) ประกอบธุรกิจหลักเปนผูพัฒนา จำหนาย ติดตั ้ง และใหบริการ

โปรแกรม โดยเนนซอฟตแวรเพ่ือการบริหารจัดการสำหรับธุรกิจสนามกอลฟแบบครบวงจร โดยจดลิขสิทธ์ิทรัพยสินทางปญญา 

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 

ใหบริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพวิเตอร ไทย 51.00 51.00 เขาลงทุนเมื่อวันที่ 

20 มถิุนายน 2560  

บริษัท วนิสตารเทค จำกัด ใหบริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพวิเตอร ไทย 99.99 87.50 เขาลงทุนเมื่อวันที่  

1 มถิุนายน 2561 

บริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด ใหบริการเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพวิเตอร ไทย 51.00 - เขาลงทุนเมื่อวันที่  

21 มกราคม 2562 

บริษัท รูมซ  

อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 

ใหคำปรึกษาเกีย่วกับการบริหารจัดการ

รายไดใหกับโรงแรม 

ไทย 51.00 - เขาลงทุนเมื่อวันที่  

14 พฤษภาคม 2562 

บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด ใหบริการสำรองหองพักและบริการ

สำรองอื่น ๆ ท่ีเกีย่วของกับการทองเที่ยว 

ไทย 99.99 - เขาลงทุนเมื่อวันที่  

20 มิถุนายน 2562 

สรุปการเปลี่ยนแปลงผลประกอบการของบริษัทปรากฏตามตารางดานลางนี ้

* รายไดอื่น เชน ดอกเบ้ียรับ กำไรจากอัตราแลกเปล่ียนฯ เปนตน 

ในป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย (“งบการเงินรวม”) แสดงรายไดรวมจากการขาย

และใหบริการจำนวน 196.47 ลานบาท และ 173.58 ลานบาท ตามลำดับ 

 งบการเงินรวม 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2562 

ส้ินสุดวนัที่ 

31 ธันวาคม 2561 

(ปรับปรุงใหม) 

เพ่ิมขึ้น (ลดลง) 

ลานบาท ลานบาท ลานบาท % 

รายไดจากการขายและใหบริการ 196.47 173.58  22.89  13.19 

รายไดอื่น* 8.78 16.63  (7.85) (47.20) 

รายไดรวม 205.25 190.21  15.04 7.91 

ตนทุนการขายและใหบริการ 89.83 57.86  31.97 55.25 

กำไรข้ันตน (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) 

คาใชจายภาษีเงินได 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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ป 2562 บริษัทและบริษทัยอยมีรายไดจากการขายและใหบริการเพิ่มข้ึนจำนวน 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 ที่แสดงอยูในงบกำไรขาดทุน จะทำใหงบการเงินรวม

มีกำไรสุทธิรวมสำหรับป 2562 จำนวน 16.90 ลานบาท หรือคิดเปนอัตรากำไรสุทธทิี่เปนของผูถือหุนของบริษทัใหญเทากับรอยละ 

8.23 

1. รายได 

1.1. รายไดจากการขายและใหบริการ 

โครงสรางรายไดจากการดำเนินงานของบริษัทและบริษทัยอย 

 

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 

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 
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รายไดจากการดำเนินงาน 

งบการเงินรวมสำหรับป 

2562 2561 เพ่ิมข้ึน / (ลดลง) 

ลานบาท รอยละตอ

รายไดรวม 

ลานบาท รอยละตอ

รายไดรวม 

ลานบาท รอยละ 

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 บรษิัทและบริษัทยอย (“กลุมบริษัท”) มีรายไดจากการขายและใหบรกิารรวมจำนวน 

196.47 ลานบาท และ 173.58 ลานบาทตามลำดับ เพ่ิมขึ้นจำนวน 22.89 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 13.19 เมื่อเทียบกบั

ชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุหลักดังตอไปนี ้

1.1.1. โคแมนชี่ มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เกี่ยวของในป 2562 และป 2561 

จำนวน 92.64 ลานบาท และ 112.54 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 47.15 และรอยละ 64.83 ของรายได

จากการขายและใหบริการรวมตามลำดับ ลดลงจำนวน 19.90 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (17.68) เมื่อ

เทียบกับชวงเดียวกนัของปกอน และมีสาเหตุของการลดลงดังตอไปนี ้

(ก) รายไดจากขายและบริการติดตั้งโปรแกรมในป 2562 และ 2561 มีจำนวน 41.59 ลานบาท และ 

61.56 ลานบาท คิดเปนรอยละ 21.17 และรอยละ 35.46 ของรายไดจากการขายและใหบริการรวม

ตามลำดับ ซึ่งลดลงจำนวน 19.97 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (32.44) เมื่อเทียบกับชวงเดียวกัน

ของปกอน จากการชะลอตัวในการลงทุนสรางโรงแรมใหม เนื่องจากทิศทางการทองเทีย่วในป 2562 

นั้นคอนขางต่ำกวาที่คาดการณไว และนักทองเที่ยวหลักคือนักทองเที่ยวจีนนั้นลดลง และจำนวน

หองพักวางเพ่ิมสูงขึ้น ทำใหหลายโรงแรมเล่ือนการติดต้ังออกไป เปนผลใหยอดขายและบริการติดตั้ง

โปรแกรมนั้นลดลง โดยยอดซื้อจากลูกคาที่เลื่อนแผนการติดตั้งซอฟตแวรออกไปมีจำนวนประมาณ 

8.74 ลานบาท อยางไรกต็าม ถามองในภาพรวมบริษัทยังคงมี Backlog ทั้งสิ้นประมาณ 25.96 ลาน

บาท ซ่ึงคาดวาจะทยอยติดต้ังในป 2563 

โดยโคแมนชี่มีลูกคาโรงแรมรายใหมในป 2562 จำนวน 128 แหง เปนจำนวนโรงแรมใหมที่

เพิ่มขึ้นในอัตราที่มากกวาปกอน 15 แหง หรือคิดเปนรอยละ 13.27 จากปกอนที่มจีำนวน 113 แหง 

และรายไดเฉลี่ยในป 2562 และ 2561 เทากับ 3.25 แสนบาทตอโรงแรม และ 5.45 แสนบาทตอ

โรงแรมตามลำดับ ลดลงจากปกอนเฉล่ียจำนวน 2.20 แสนบาทตอโรงแรม หรือคิดเปนรอยละ (40.36) 

ซึ่งรายไดตอโรงแรมจะมากหรือนอยนั้น ขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ เชน จำนวนหอง จำนวนระบบงาน 

เปนตน 
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(ข) ในป 2562 และ 2561 โคแมนชี่มีรายไดจากการใหบริการดูแลรักษาและซอมบำรุงจำนวน 48.29 

ลานบาท และ 46.83 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 24.58 และรอยละ 26.98 ของรายไดจากการขาย

และใหบริการรวมตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 1.46 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 3.12 มีสาเหตุหลัก

มาจากการที่โคแมนชี่สามารถขยายฐานลูกคาได ซึ่งในการขายและใหบริการติดตั้งโปรแกรมครั้งแรก

จะรวมรายไดจากการบริการดูแลรักษาและซอมบำรุงดวยเปนสัดสวนประมาณรอยละ 12 - 15 ของ

มูลคางานในแตละสัญญา ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดในสวนนี้ตามสัดสวนที่ไดใหบริการกับลูกคาไปแลว 

และอีกสวนหนึ่งมาจากการที่ลูกคาตอสัญญาการบริการดูแลรักษาระบบกับทางโคแมนชี่หลังจากป

แรกจึงทำใหรายไดในสวนนี้เพิ่มขึ้นจากป 2561 เนื่องจากโคแมนชี่มีฐานลูกคาที่เพิ่มมากขึ้นอยาง

ตอเนื่อง 

(ค) รายไดจากการใหบริการอื่น ๆ สวนใหญเปนรายไดจากการใหบริการดานโปรแกรมและคอมพิวเตอร

แกลูกคาที่ไมไดอยูในสัญญาบริการดูแลรักษาและซอมบำรุง โดยคิดคาบริการเปนรายครั้ง โดยในป 

2562 และ 2561 โคแมนช่ีมีรายไดจากบริการอ่ืนจำนวน 2.76 ลานบาท และ 4.15 ลานบาท หรือคิด

เปนรอยละ 1.40 และรอยละ 2.39 ของรายไดรวมจากการดำเนินงานตามลำดับ โดยในป 2562 

รายไดจากการใหบริการอ่ืนลดลงจำนวน 1.39 ลานบาท หรอืคิดเปนรอยละ (33.49) มีสาเหตุหลักมา

จากในป 2562 มลีูกคาที่กลับเขามาตอสัญญาบริการดูแลรักษาและซอมบำรุงไมมากเทาป 2561 เปน

ผลใหรายไดจากการอัพเกรดเวอรชันกอนตอสัญญาบริการดูและรักษาและซอมบำรุงลดลง 

1.1.2. ซินเนเจอร มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เกี่ยวของในป 2562 และป 2561 

จำนวน 68.81 ลานบาท และ 57.18 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 35.02 และรอยละ 32.94 ของรายได

จากการขายและใหบริการรวมตามลำดับ เพิ่มขึ้นจำนวน 11.63 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.34  

เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยเปนผลมาจากซินเนเจอรมียอดขายตอเนื่องมาจากชวงปลายป 

2561 ซ่ึงชวงดังกลาวมีหางสรรพสินคาขนาดใหญเปดไลเลี่ยกันหลายแหง ทำใหรานอาหารมีความตองการ

ใชซอฟตแวรบริหารจัดการรานอาหารรวมถึงฮารดแวรที่เกี ่ยวของทั้งหมดเขามาอยางตอเนื่อง อีกทั้งมี

ลูกคารายใหมเขามาตลอดทั้งป ทำใหรายไดของป 2562 นั้นสูงขึ้น 

1.1.3. วินสตารเทค มรีายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เก่ียวของในป 2562 และป 2561 

จำนวน 2.13 ลานบาท และ 3.86 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 1.09 และรอยละ 2.23 ของรายไดจากการ

ขายและใหบริการรวมตามลำดับ ซึ่งลดลงจำนวน 1.73 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (44.82) เมื่อเทียบ

กับชวงเดียวกันของปกอน มีสาเหตุมาจากจำนวนลูกคารายใหมในป 2562 ลดลงจากป 2561 เนื่องจาก

ลูกคาสนามกอลฟยังไมสนใจลงทุนในซอฟตแวรในปนี้ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจซบเซา 
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1.1.4. เอไอ ซอฟท มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที่เกี่ยวของในป 2562 ตั้งแตวันที่  

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

การขายและใหบรกิารรวม โดยเปนรายไดจากการจำหนายซอฟตแวรสำหรับบรหิารจดัการระบบสำรองต๋ัว

เครื่องบินและรถเชา 

1.1.5. รูมซ มีรายไดจากการขายและบริการ และดูแลรักษาซอมบำรุงที ่เกี ่ยวของในป 2562 ตั้งแตวันที่ 14 

พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 4.18 ลานบาท โดยคิดเปนรอยละ 2.13 ของรายไดจากการขาย

และใหบริการรวม ซึ่งเปนรายไดจากการใหคำปรึกษาเก่ียวกับการบริหารจดัการรายไดใหกับโรงแรม 

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

ยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายไดในชวงไตรมาส

ที่ 1 ของป 2563 

1.2. รายไดอื่น 

ในป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงรายไดอื่นจำนวน 8.78 ลานบาท และ 16.63 ลานบาท 

ตามลำดับ ลดลงจำนวน 7.85 ลาน หรือคิดเปนรอยละ (47.20) เนื่องจากในป 2561 มีการรับรูกำไรจากการขายเงิน

ลงทุนในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟตแวร (ไทยแลนด) จำกัด (“เอ็มเอสแอล”) จำนวน 12.55 ลานบาท ซ่ึงเปนผลตาง

ระหวางมูลคาสิ่งตอบแทนที่ไดรับและราคาตามบัญชีซึ่งประกอบไปดวยสินทรัพยและหนี้สินของเอ็มเอสแอล และ

รายไดดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุน จำนวน 3.87 ลานบาท ในขณะที่รายไดอื่นในป 2562 สวนใหญ

เกิดจากดอกเบ้ียรับจากเงินฝากธนาคารและเงินลงทุนเพียงอยางเดียว ซึ่งมีจำนวนเพ่ิมขี้นมาอยูที่ 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 เมื่อเทยีบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยมีสาเหตุ

หลักดงัตอไปนี ้

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

บาท ซ่ึงเพิ่มข้ึน 7.44 ลานบาท หรือคดิเปนรอยละ 24.97 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกนัของปกอน ซ่ึงเกิดจาก

การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานฝายตนทุนและการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการ

ขยายธรุกจิ รวมถึงผลกระทบจากการปรบัปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม 

จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน จำนวน 1.72 ลานบาท 

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

ลานบาท เพิ่มขึ้น 8.20 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 31.23 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของปกอน ซึ่งแปรผัน
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ตามตนทุนจากการขายฮารดแวรที่เพิ่มขึ้นในป 2562 นอกจากนั้นยังเกิดจากการปรับเงินเดือนประจำปของ

พนักงานฝายตนทุนของซินเนเจอร และจากคา Incentive และสวัสดิการของพนกังานฝายตนทุน 

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

ลานบาทเพิ่มขึ้น 0.32 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20.51 เมื่อเทยีบกับชวงเดียวกันของปกอน โดยสาเหตุที่

ตนทุนขายและใหบริการมียอดสูงขึ ้น เนื ่องจากในปที ่แลวบริษัทเริ ่มลงทุนในวินสตารเทคตั้งแตวันท่ี  

1 มิถุนายน 2561 ทำใหรวมผลการดำเนินงานเขามาเพยีง 7 เดือน ทำใหตนทุนในปที่แลวต่ำกวาปนี้ 

2.4. เอไอ ซอฟท มีตนทุนการขายและใหบริการสำหรับป 2562 ตั้งแตวันที่ 21 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 

จำนวน 14.64 ลานบาท โดยตนทุนการขายของเอไอ ซอฟทนั ้นประกอบไปดวยเงินเดือนและโบนัสของ

พนักงานฝายตนทุนและการจางบุคคลภายนอกในการทำงานเปนหลัก 

2.5. รูมซ มีตนทุนการขายและใหบรกิารสำหรับป 2562 ตั้งแตวันที่ 14 พฤษภาคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 จำนวน 

1.63 ลานบาท ซ่ึงสวนมากประกอบไปดวยเงินเดือนของพนักงานฝายตนทุน 

2.6. โคแมน ทราเวล ยังไมมีตนทนุขายและใหบริการเขามาในป 2562 ตั้งแตวันท่ี 20 มิถุนายน ถึง 31 ธันวาคม 2562 

เนื่องจากยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมีรายการในชวง

ไตรมาสท่ี 1 ของป 2563 

สำหรบัป 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 ซึ่งลดลงเนื่องจากตนทนุของกลุมบริษัทที่เพิ่มข้ึนจากการปรับเงินเดือนประจำปของพนักงานฝาย

ตนทุน และการเพิ่มขึ้นของจำนวนพนักงานเพื่อรองรับการขยายธุรกจิตามที่กลาวขางตน แตรายไดเติบโตในอัตราสวนที่นอย

กวาตนทุน ทำใหอัตรากำไรขั้นตนของโคแมนชี่สำหรับป 2562 นั้นอยูที่รอยละ 59.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน  

ซึ่งเทากับรอยละ 73.52 สำหรับอัตรากำไรขั้นตนของซินเนเจอรสำหรับป 2562 นั้นอยูที่รอยละ 49.93 ซึ่งลดลงเล็กนอยเมื่อ

เทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซ่ึงเทากับรอยละ 54.09 อันเนื่องมาจากการจำหนายฮารดแวรที่เพ่ิมสูงขึ้น ซ่ึงปกติฮารดแวรมี

อัตรากำไรขั้นตนที่ต่ำกวาการใหบริการ และอัตรากำไรขั้นตนสำหรับป 2562 ของรูมซนั้นอยูที่รอยละ 61.06 อยางไรก็ตาม

อัตรากำไรขั้นตนสำหรับป 2562 ของ เอไอ ซอฟท นั้นอยูที่รอยละ 49.04 เนื่องจากโครงสรางการจัดการเรื่องบุคลากรนั้น

แตกตางกัน ทำใหภาพรวมของอัตรากำไรขั้นตนนั้นลดลง 

3. ตนทนุในการจัดจำหนายและคาใชจายในการบริหาร 

3.1. ตนทุนในการจัดจำหนาย 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงินรวมแสดงตนทุนในการจดัจำหนายรวมจำนวน 9.15 ลานบาท และ 

10.27 ลานบาท ตามลำดบั ลดลงจำนวน 1.12 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ (10.91) และมสีัดสวนตนทุนในการจัด

จำหนายตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 4.66 ซ่ึงลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน ซ่ึงมีสัดสวน

เทากับรอยละ 5.92 โดยมสีาเหตุหลักดังตอไปนี ้
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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 

เนื่องจากโคแมนชี่มีคาใชจายในการสงเสริมการขายลดลง โดยมีคาคอมมิชชันลดลงเนื่องจากยอดขายที่

ลดลงสำหรับป 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 

เนื่องจากคาใชจายในสวนของการออกบูธจัดแสดงสินคาทีเ่กี่ยวของกับธุรกิจรานอาหารทั้งในประเทศและ

ตางประเทศลดลง และคาโฆษณาในวารสารและส่ือสิ่งพิมพลดลง 

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

ลานบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้น 0.09 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 450.00 เมื่อเทียบกับชวงเดียวกันของป

กอน ซ่ึงมีจำนวนที่ไมเปนสาระสำคัญตองบการเงนิรวม 

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 ซ่ึงสวนมากประกอบไปดวยคาคอมมิชชัน 

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

2562 เนื่องจากยังอยูในชวงของการพัฒนาซอฟตแวรในการใหบริการในแบบ B2C ซึ่งคาดวาจะเริ่มมี

รายการในชวงไตรมาสที่ 1 ของป 2563 

3.2. คาใชจายในการบริหาร 

สำหรับป 2562 และ 2561 งบการเงนิรวมแสดงคาใชจายในการบริหารจำนวน 77.85 ลานบาท และ 60.84 

ลานบาท ตามลำดับ เพิ่มข้ึนจากป 2561 จำนวน 17.01 ลานบาทหรือคดิเปนรอยละ 27.96 และมีสัดสวนของคาใชจาย

ในการบริหารตอรายไดจากการดำเนินงานเทากับรอยละ 39.62 สำหรับป 2562 ซึ่งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปกอน ซึ่งมี

สัดสวนเทากบัรอยละ 35.05 โดยมีสาเหตุหลกัดังตอไปนี ้

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 ซ่ึงไมไดมีการเปลี่ยนแปลงอยาง

มีนัยสำคัญ หากมองในภาพรวม ในป 2562 มีการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน เชน การปรับ

เงินเดือนประจำปของพนักงาน จำนวนพนักงานที่เพิ่มขึ้น คาทองเที่ยวประจำปของพนักงานบริษัทที่

เพิ่มขึ้น และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จาก

เงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน แตในป 2561 มีคาใชจายพิเศษเกิดขึ้น เชน คาใชจายในการ
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ขายเอ็มเอสแอลและคาใชจายในการลงในทุนวินสตารเทค ทำใหป 2562 และ 2561 มีคาใชจายในการ

บริหารที่ใกลเคียงกัน 

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 เนื่องจากซินเน

เจอรมีการเพิ่มขึ้นของคาใชจายที่เกี่ยวกับพนักงาน เชน การปรับเงินเดือนประจำปของพนักงาน จำนวน

พนกังานที่เพิ่มขึ้น โบนัสที่เพิ่มข้ึนตามผลประกอบการท่ีดีข้ึน และผลกระทบจากการปรับปรุงภาระผูกพัน

ผลประโยชนพนักงานตามกฎหมายแรงงานใหม จากเงินชดเชยสูงสุด 300 วัน เปน 400 วัน นอกจากนี้ มี

คาบริหารจดัการท่ีเพิ่มเขามาในปนี้ 

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 เนื่องจากการออก

จากตำแหนงของผูบริหารระดับสูงจำนวน 1 คน 

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

7.90 ลานบาท โดยสวนมากเปนเงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน โบนัส คาเดินทาง คาบริหารจัดการ 

และคาเชาสำนักงาน 

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

ลานบาท โดยสวนมากเปนคาบริหารจัดการ 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 ิ

งบการเงินรวมน้ันไดมีการจัดประเภทรายการบัญชีใหมในป 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 โดยมีอตัรากำไรสวนที่เปนของผู
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ถือหุนบริษัทใหญเทากับรอยละ 17.22 สาเหตุหลักมาจากบริษัทมีผลประกอบการไมเปนไปตามที่คาดการณและเนื่องจากมี

การพิจารณาบันทึกผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนใน วินสตารเทค จำนวน 12.63 ลานบาท และมีหลายโครงการที่

ลูกคาขอเลื่อนการติดตั้งออกไปเนื่องจากลูกคายังไมพรอมใหเขาติดตั้ง โดยมียอดซื้อจากลูกคาที่เลื่อนแผนงานออกไปจำนวน

ประมาณ 8.74 ลานบาท ทำใหสัดสวนรายไดที่เพิม่ข้ึนนั้นนอยกวาสัดสวนคาใชจายที่เพ่ิมข้ึน 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 จำนวนทั้งสิน้ 141.88 ลานบาท เงินสด

จายเพื่อลงทุนในบริษัทยอย 6.39 ลานบาท เงินสดจายซื้อสินทรัพยถาวรและสินทรัพยไมมีตัวตน 15.48 

ลานบาท จายเงินปนผลทั้งส้ิน 19.18 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทมีจากเงินสดรับจากการประกอบธุรกิจ

หลังคาใชจายภาษีเงินได จำนวน 32.47 ลานบาท เงินสดรับจากดอกเบี้ย 2.38 ลานบาท เงินสดรับจากเงิน

ใหกูยืมระยะส้ัน 9.85 ลานบาท 

6.1.2. เงินลงทุนชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจำนวน 141.88 ลานบาท จากการที่บริษัทนำเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด

ไปลงทนุในบัตรเงินฝากและต๋ัวแลกเงิน หุนกู กองทุนเปด 

6.1.3. ลูกหนี้การคาและลูกหนี้อื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 9.02 ลานบาท จากการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ซึ่งมีการรวม

ลูกหนี้ของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 5.63 ลานบาท และลูกหนี้การคาของบริษัทเพ่ิมขึ้นจำนวน 4.19 ลาน

บาท จากลูกคาที่งานติดตั้งโปรแกรมเสร็จสิ้นในชวงปลายป และลูกคาที่ตอสัญญาบำรุงรักษาแตยังไมถึง

กำหนดชำระ 

6.1.4. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกบริษัทอ่ืนลดลงจำนวน 9.85 ลานบาท จากการรับชำระหนี้จากเอ็มเอสแอล  

6.1.5. สินคาคงเหลือเพิ่มขึ้นจำนวน 2.19 ลานบาท โดยสินคาคงเหลือของซินเนเจอรเพิ่มขึ้นจำนวน 1.10 ลาน

บาท เนื่องจากตองคงยอดสินคาคงเหลือเพิ่มข้ึนตามยอดขายฮารดแวรที่เพ่ิมขึ้น และการเขาลงทุนในเอไอ 

ซอฟท ซึ่งมีการรวมงานระหวางทำของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 0.96 ลานบาท 

6.1.6. สินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นจำนวน 15.30 ลานบาท โดยสาเหตุหลักมาจากสินทรัพยไมมีตัวตนระหวาง

พัฒนาของโคแมน ทราเวลจำนวน 11.16 ลานบาท และการทำระบบคอลเซ็นเตอรใหมของบริษัทจำนวน 

1.50 ลานบาท และการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ซึ่งมีการรวมซอฟตแวรของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 
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0.82 ลานบาท และเพ่ิมขึ้นจากสินทรัพยไมมีตัวตนและความสัมพันธกับลูกคาจากการรวมธุรกิจที่เกิดจาก

เอไอ ซอฟทและวินสตารเทคสุทธิ จำนวน 7.92 ลานบาท อนึ่ง กลุมบริษัทมีคาตัดจำหนายสินทรพัยไมมี

ตัวตนสำหรับป 2562 จำนวน 5.66 ลานบาท 

6.1.7. คาความนิยมลดลงจำนวน 7.06 ลานบาท ซึ่งลดลงเนื่องจากบันทึกคาเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน 

วินสตารเทคจำนวน 12.63 ลานบาท และเพิ่มขึ้นจากการเขาลงทุนในเอไอ ซอฟท ในไตรมาสที ่1 ของป 

2562 จำนวน 5.57 ลานบาท 

6.1.8. สินทรัพยไมหมุนเวียนอื่นเพิ่มขึ้นจำนวน 1.36 ลานบาท โดยสวนมากเกิดจากสินทรัพยภาษีเงนิไดรอตัด

บัญชีของซินเนเจอรที่เพิ่มขึ้นจำนวน 0.61 ลานบาท และเงินมัดจำจายของโคแมน ทราเวลที่เพิ่มข้ึน

จำนวน 0.48 ลานบาท ที่เปนคามัดจำสัญญาเชาอาคารสำนักงานและคามัดจำอ่ืน ๆ 

6.2. หน้ีสนิ 

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

47.86 ลานบาท ตามลำดับ เพ่ิมขึ้นจำนวน 23.57 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 49.25 ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

6.2.1. เพิ่มข้ึนจากเจาหนี้การคาและเจาหนี้หมุนเวียนอื่นจำนวน 14.79 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดเขาลงทุนใน 

เอไอ ซอฟทในปนี้ และมีการรวมเจาหนี้การคาและเจาหนี้อ่ืนของเอไอ ซอฟทเขามาจำนวน 9.22 ลานบาท ซ่ึง

สวนมากประกอบไปดวยเงินมัดจำรับจากลูกคาจำนวน 4.80 ลานบาท โบนัสคางจาย 3.10 ลานบาท 

คาใชจายคางจายอื่น ๆ จำนวน 1.01 ลานบาท และเพิ่มจากรายไดรับลวงหนาของโคแมนชี่ที ่เพิ่มข้ึน

จำนวน 5.12 ลานบาท จากรายไดจากการใหบริการบำรงุรักษาที่ลูกคาชำระเขามาชวงปลายปเปนจำนวน

มาก 

6.2.2. ลดลงจากภาษีเงินไดคางจายจำนวน 0.81 ลานบาท เนื่องจากในปนี้โคแมนชี่มีกำไรสุทธิที่ตองเสียภาษี

ลดลง ทำใหมีภาษีเงินไดคางจาย เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ลดลงจำนวน 2.86 ลานบาท 

อยางไรก็ตาม ซนิเนเจอร มีกำไรสุทธิที่ตองเสยีภาษีเพิ่มข้ึน สงผลใหตองต้ังภาษีเงินไดคางจายเพ่ิมขึ้นจากป

กอนจำนวน 1.27 ลานบาท และเอไอ ซอฟทที่เขาลงทุนในปนี้มีภาษีเงินไดคางจายจำนวน 0.78 ลานบาท 

6.2.3. เพิ่มขึ้นจากหนี้สินหมุนเวียนอื่นจำนวน 1.12 ลานบาท เนื่องจากบริษัทไดเขาลงทุนในเอไอ ซอฟทในปนี้  

และมีการรวมหนี้สินหมุนเวียนอื่นของเอไอซอฟทเขามาจำนวน 1.15 ลานบาท ซึ่งสวนมากประกอบไป

ดวยภาษีหัก ณ ที่จาย และภาษีมูลคาเพิ่มรอนำสง 

6.2.4. เพิ่มขึ้นจากประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชนพนักงานจำนวน 9.26 ลานบาท มีสาเหตุมาจากการ

เขาลงทุนในเอไอ ซอฟทในป 2562 จึงไดรวมประมาณการหนี้สินผลประโยชนพนักงานของเอไอ ซอฟท

เขามาในปนี ้จำนวน 2.68 ลานบาท และเปนของโคแมนชี่และซินเนเจอร ที่เพิ ่มขึ้นจากการปรับปรุง

ผลประโยชนพนักงานจากสูงสุด 300 วันเปน 400 วัน จากการคำนวณตามหลักคณิตศาสตรประกันภัย 

และการตั้งภาระผูกพันผลประโยชนพนักงานประจำงวดตามปกติ 
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6.3. สวนของผูถือหุน 

งบการเงินรวมแสดงสวนของผู ถือหุ นรวม ณ วันที ่  31 ธันวาคม 2562 เทากับ 466.53 ลานบาท 

ประกอบดวย ทุนจดทะเบียนและเรียกชำระแลวจำนวน 67.00 ลานบาท สวนเกินมูลคาหุนสามัญจำนวน 323.40 

ลานบาท กำไรสะสมจัดสรรแลวตามกฎหมายจำนวน 6.33 ลานบาท และกำไรสะสมยังไมไดจัดสรรจำนวน 41.78 

ลานบาท องคประกอบอื่นสวนของผูถือหุนจำนวน 0.30 ลานบาท และสวนไดเสียที่ไมมีอำนาจควบคุมจำนวน 27.72 

ลานบาท ซึ่งสวนของผู ถือหุ น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ลดลงจากเปนจำนวน 3.78 ลานบาท หรือคิดเปน 

รอยละ (3.42) เมื่อเทียบกับ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่แสดงยอดเทากับ 470.31 ลานบาท ดวยสาเหตุดังตอไปนี้ 

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

ที่ไมมีอำนาจควบคมุจำนวน (5.78) ลานบาท การไดมาซ่ึงสวนไดเสียท่ีไมมีอำนาจควบคุมจากการลงทุนใน

บริษัทยอยจำนวน 5.92 ลานบาท การเปลี ่ยนแปลงสัดสวนของเงินลงทุนในวินสตารเทคจำนวน  

(0.30) ลานบาท ผลกำไรสวนที่เปนของผูถือหุนสวนนอยสำหรับป 2562 จำนวน 9.12 ลานบาท 

ทั้งนี้ บริษัทไดตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มข้ึนจากกำไรสทุธิประจำป 2562 จำนวน 0.21 ลานบาท 

 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 

 

 

 ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

 (นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ) 

 ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 
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รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอรายงานทางการเงิน 

คณะกรรมการบริษัท โคแมนชี ่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภาระหนาที่และความ

รับผิดชอบในการจัดใหมีรายงานทางการเงินที่ถูกตองครบถวนและเพียงพอโดยในการจัดทำงบการเงินประจำปของ

บริษัทฯ และบริษัทยอยนั้นไดดำเนินการตามขอบังคับของบริษัทฯ และตามมาตรฐานการบัญชีที ่รับรองทั ่วไป  

โดยเลือกใชนโยบายบัญชีที่เหมาะสมและถือปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ และใชดุลยพินิจอยางระมัดระวัง รวมทั้งการ

เปดเผยขอมูลสำคัญอยางเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ซ่ึงไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

และการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเปนที่เรียบรอยแลว 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งประกอบดวยกรรมการที่เปนอิสระ  

เปนผูดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับคุณภาพของรายงานทางการเงินและระบบการควบคุมภายใน และความเห็นของ

คณะกรรมการตรวจสอบเกี ่ยวกับเรื ่องนี้ปรากฏในรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดแสดงไวในรายงาน

ประจำปนี้แลว 

คณะกรรมการบริษทัขอใหคำรับรองวา รายงานทางการเงินตามที่ไดแสดงไวในรายงานประจำป 2562 ฉบับนี้ 

มีความถูกตองตามที ่ควรและจัดทำขึ ้นตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั ่วไป ซึ่งไดถือปฏิบัติโดยสม่ำเสมอ  

ระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯ โดยรวมมีความเพียงพอและเหมาะสม และสามารถสรางความเชื่อมั่นอยางมี

เหตุผลตอความเชื ่อถือไดของงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่  

31 ธันวาคม 2562 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________ 

(นายสมบูรณ ศุขีวริิยะ) 

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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รายงานทางการเงิน รายงานของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
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 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

163 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

164 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

165 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

166 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

167 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

168 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

169 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

170 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

171 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

172 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

173 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

174 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 



 

175 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 

 

 



 

176 | ร า ย ง า น ป ร ะ จาํ ปี  

 ºÃÔÉÑ· â¤áÁ¹ªÕè ÍÔ¹àµÍÃìà¹ªÑè¹á¹Å ¨Ó¡Ñ́  (ÁËÒª¹) 

 




