
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

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

ณ หองแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน 

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เมื่อวันศุกรที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

กรรมการผูเขารวมประชุม 

1 นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนด

ค าตอบแทน / กรรมการกำก ับด ูแลก ิจการท ี ่ ดี  / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 

2 นางดลฤด ี พรพิพัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี ่ยง / 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3 นายเฉลมิพล ตูจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

4 นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรววจสอบ 

/ กรรมการบริหารความเสี่ยง วัน คอมเพอรนอลเลอ 

5 นายฉัตรชัย โตเลศิมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ด ี/ ประธานเจาหนาที่บรหิาร บริษัท ซินเนเจอร 

เทคโนโลยี จำกัด 

 

จำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูลาสุด : 5 คน 

สัดสวนของกรรมการที่เขารวมประชุม : 5 คน (100%) 

ผูบริหาร 

1 นายทักษะ บุนนาค ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด 

2 นางสาวดารณุ ี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงนิ 

3 นายภิรมย เมธาวีระพงศ ผูอำนวยการฝายการตลาด 

4 นางสาวปาริชาต ิ สุนทร ผูอำนวยการฝายธุรการและบริหารงานทั่วไป 

5 นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 2 ของ 27- 
 

ผูสอบบัญชีของบริษัทและผูสังเกตการณ 

1 คุณสุลลติ อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

2 คุณธนกร บัวงาม ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

3 คุณวิทวัส ออรัตนชัย ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย รัตนชัย ทนายความ 

ระบบการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียงในวันนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จำกัด 

 

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น. 

 นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดกลาวเปดการประชุม พรอมทั้งเปนผูดำเนินการ

ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เปนเวลา 13.30 น. โดยมีผูลงทะเบียนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย 

(แบงเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จำนวน 30 ราย เปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 43,900,284 หุน ผูรับมอบฉันทะ จำนวน 

44 ราย เปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 1,690,012 หุน) รวมจำนวนหุนทั้งที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ เปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 

45,590,296 หุน หรือรอยละ 34.0226 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุน จึงมีองคประชุมเพียง

พอที่จะดำเนินการประชุมผูถือหุนตอไป 

              กอนเขาสูวาระการประชุม นางสาวณัฐมณฑ พูลพิพัฒนันท เปนพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ไดชี้แจงตอ        

ผูถือหุนถึงวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ใหทานผูถือหุนทราบกอน ดังตอไปนี้ 

              การประชุมผูถือหุนในวันนี้ ประกอบดวย 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแก

ผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมแลว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในสวนใดที่ขัด

หรือแยงกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ใหผูถือหุนยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตาม

รายละเอียด ดังน้ี 

1. การนับคะแนนเสียง ใหนับหุน 1 หุนเปน 1 เสียง ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนดังกลาว

จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เวนแตการออกเสียงลงคะแนนแตงตั้งกรรมการ 

2. การลงคะแนน ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ใหลงคะแนนเสียง

ตามวิธีการดังตอไปนี้ 

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เปนการลงมติแบบเปดเผย ไมใชการลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสใน

การลงคะแนน กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ไดแจงใหทานผูถือหุน กรุณาลงลายมือชื่อดวยปากกากอนทุกครั้งในบัตร

ลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที ่2, 4, 5, 6 และ 8 จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 1 และ วาระที่ 3 เปนการรายงานเพ่ือทราบ จะไมมีการลงมติ 
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การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี 

การลงมตเิลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเปนรายบุคคล สำหรบัผูถือหุนที่เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวา

อนุมัติตามทีเ่สนอ อยางไรก็ตาม จะไมมีการเก็บบัตรในสวนนี้ ดังนั้น วาระที่ 6.1 และ 6.2 ไมตองสงคนืแกเจาหนาที่ ท้ังกรณี

เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที ่7 ตองผานมติอนุมติัดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

และสุดทายการลงคะแนนเสียงสำหรบัวาระที่ 9 เปนการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งเปดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม หรือ

แสดงความเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง 

ผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระนั้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมผูีถือหุนที่มี

สวนไดเสีย 

ในการลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม หากผูถือหุนทาน

ใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ไดแจงใหผูถือหุนทำเครื่องหมายถูกในชอง □ ไมเห็นดวย หรือ □ งดออกเสียง ใน

บัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนและไปตรวจนับ  

สำหรับผูถือหุนทานที่ประสงคจะออกเสียงเห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามที่เสนอ 

อยางไรก็ตาม จะไมมีการเก็บบัตรในสวนนี้และไมตองสงคืนใหบริษัทฯ  

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ จะถือวาเปนบัตรเสีย 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือ 

2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกำกับ 

ในกรณีที่ผูถือหุนตองการแกไขการลงคะแนน โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกำกับดวยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บ

บัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใหเกิดความโปรงใสและใชเปนหลักฐาน แตจะไมมีผลกระทบตอผลคะแนน

ที่ไดประกาศไปแลว 

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใชวิธีหักคะแนนที่ไมเห็นดวย บัตรเสีย และ/หรืองดออกเสียง (แลวแตกรณี) ออกจาก

จำนวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้น ๆ สวนบัตรลงคะแนนที่มาถึง

เจาหนาที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แลวจะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวย

เทานั้น 

สำหรับผูถือหุนที่ทำหนังสือมอบฉันทะใหผูอื ่นเขารวมประชุมแทน และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของผูถือหุน บริษัทฯ ไดนำคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุนบันทึก

รวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการลงมติตามวาระแลว สวนผูถือหุนที่มอบฉันทะแตไมไดระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได

แจงวาใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ไดแจงไปแลว 
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สำหรับผูถือหุนที่ตองการกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานได โดยสง

บัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีที่โตะนับคะแนนที่อยูบริเวณประตูทางเขาออก 

เมื่อการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จสิ้นแลว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการ

ลงมติในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขา

ประชุมท้ังดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแตละวาระจะใชจำนวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระนั้น ๆ 

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอขอมูลในแตละวาระและ

เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แลวจึงจะใหมีการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยเนื่องจาก

การประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ เปนการประชุมในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ

สุขอนามัยของสวนรวม บริษัทฯ จึงไมจัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม กรณีมีขอซักถามหรือตองการแสดงความคิดเห็น ผูถือ

หุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอรมสง

คำถาม และสงใหเจาหนาที่บริษัท หรือ สแกน QR Code Line Official Account เพื่อสงคำถามไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้ โปรด

ระบุรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุวาเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ในแบบฟอรมใหครบถวน เพื่อ

ประโยชนในการจัดทำรายงานการประชุม หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับวาระการ

ประชุมในครั้งน้ี ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอรมสงคำถาม หรือถามเขามาไดที่ชองทาง Line 

Official Account ไดเชนกัน โดยบริษัทฯ จะตอบขอซักถามในวาระท่ี 9 วาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

เพ่ือความโปรงใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเชิญอาสาสมัครจากผูเขารวมประชุม 1 ทาน เพื่อเปนสักขีพยานใน

การนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนายเฉลิมพล วงษชาลี ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดเสนอเปนตัวแทน

เพ่ือทำหนาที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งน้ี 

นายวิทวัส ออรัตนชัย ทำหนาที่เปนผู ส ังเกตการณของการประชุมครั ้งนี ้ จากสำนักงานกฎหมาย “รัตนชัย 

ทนายความ” และระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย “บริษัท ควิดแลบ จำกัด”  

ประธานฯ ไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 เร่ืองที่แจงเพื่อทราบ  

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีแนวคิดที่สนใจในโครงการการสรางแนวรวมปฏิบติั

ของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยบริษัทฯ อยูระหวาง การศึกษานโยบาย ตอตาน

การทุจริตอยางเปนรูปธรรม และนำกลไกปองกันการจายหรือรับสินบนมาใชงาน เพื่อสรางและ

ขยายเครือขายของธุรกิจใหโปรงใส กวางขวาง และแข็งแกรง ซึ่งหวังวาโครงการ CAC จะเปน

โครงการหนึ่ง ที่ทำใหผูถือหุนทุกทานไววางใจในการบริหารงานที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ดี  

และมีธรรมาภิบาลที่ดี 

ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที ่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ ่มเติมหรือไม  

ซึ่งผูถือหุนมีประเด็นสอบถามดังนี้ 
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คำถามที่ 1 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

สอบถามถึงหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนเหตุใดจึงมี 2 ฉบับและสอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงวาระ

ในการประชุมผูถือหุนและใหอธิบายขั้นตอนตาง ๆ ในการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผูถือหุน

กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซตั ้ง ผู อำนวยการฝายบัญชีและการเงิน แจงตอที ่ประชุมวา  

ทางบริษัทฯ ไดสอบถามกับทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย วาสามารถเปลี่ยนแปลงได

และจัดทำตามกระบวนการขั ้นตอนของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางถูกตอง  

ซึ ่งกระบวนการตาง ๆ ของการเปลี ่ยนแปลงวาระนางสาวดารุณี แซตั ้ง ไดมอบหมายให  

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท แจงตอที ่ประชุมถึงกระบวนการตาง ๆ ที ่ไดรับ

คำแนะนำจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เนื่องจากการประชุมคณะกรรมการบริษัท  

ครั้งท่ี 6/2563 ไดมอบอำนาจให นายสมบูรณ ศุขีวิริยะสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่และวันเวลา

ของการประชุมผูถือหุนได นอกจากนี้ในการเปลี่ยนแปลงวาระในการประชุมผูถือหุนทางบริษัทฯ 

เห็นวาเปนเรื่องเรงดวนจึงจัดทำหนังสือเวียนทางอีเมล สงใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติในการ

เปลี่ยนแปลงวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ จึงสามารถเปลี่ยนแปลงวาระการประชุม

ผูถือหุนประจำป 2563 ซึ่งเปนไปตามหลักเกณฑของทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

คำถามที่ 2  : นายชัยวัฒน พรประยุทธ ผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยุทธ 

การเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผูถือหุน อยูในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่เทาไร 

คำตอบ : นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ จัดทำหนังสือเวียน 

ใหคณะกรรมการบริษัทอนุมัติในการเปลี่ยนแปลงวาระการประชุมผูถือหุ น อยางถูกตองตาม

กระบวนการของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติรับทราบตามที่ประธานกลาว 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562  

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2562 

เมื่อวันที ่ 28 มีนาคม 2562 และบริษัทฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็น 

สมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 

ทั้งน้ี ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซกัถามเพ่ิมเติม หรือไม  

ซึ่งไมมผูีถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2562 เมื่อวันท่ี 28 มีนาคม 2562 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 4 ราย เปนจำนวน 501,465 หุน รวมมี
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ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 78 ราย รวมจำนวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 46,091,761 หุน คิดเปนรอย

ละ 34.3968 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

        จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 46,088,961 99.9939 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 2,800 0.0061 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 46,091,761 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 78  

ระเบียบวาระที่ 3  ร ับทราบรายงานของคณะกรรมการบร ิษ ัทเก ี ่ยวกับผลการดำเน ินงานของบร ิษ ัทฯ                       

    ประจำป 2562 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำป 2562 ปรากฏ

อยูในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน ประจำป 2563 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุน 

และบริษัทฯ ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ  www.comancheinternational.com เปนที่

เรียบรอยแลว โดยที่คณะกรรมการไดพิจารณารายงานผลการดำเนินงานดังกลาว เห็นวาถูกตอง

และเพียงพอ จึงขอนำเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบ ประธานฯ ไดมอบหมายให

นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน สรุปรายงานผลการดำเนินงานของ

บรษิัทฯ ในป 2562  

ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงนิ แจงตอที่ประชุมวา ผลการดำเนินงานของกลุมบริษัท โคแมนช่ี 

ในป 2562 นั้นจะกลาวถึงงบการเงินรวมซึ่งมีบริษัทยอย 5 บริษัท  

ในเดือนมกราคมป 2562 บริษัทฯ ถือหุ นเพิ ่มใน บริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด และในเดือน

พฤษภาคม ป 2562 ถือหุนเพิ่มในบริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด และลงทุนตั้งบริษัท  

โคแมนทราเวล จำกัด ในเดือนมิถุนายน ป 2562 

รายได 

ภาพรวมของงบการเงินรวมในป 2562 รายไดเพ่ิมขึ้นรอยละ 13 เนื่องจากรายไดของ ซินเนเจอร 

เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบป 2562 กับป 2561 ซึ่งเพิ่มขึ้น 11.6 ลานบาท เนื่องจากป 2561 ซินเนเจอร 

ไดรับออเดอรตั ้งแตปลายป 2561 และทำการติดตั้งตามที่ลูกคาเปดใบสั่งซื ้อมาในป 2562 

นอกจากนี้มีหางสรรพสินคาที่เปดเพิ่มขึ้น ทำใหรายไดเพิ่มขึ้นจากป 2561 นอกจากนั้นมียอด

รายไดที่เพิ่มขึ้นของ เอไอ ซอฟท 28 ลานบาท บริษัทฯ รับรูรายไดเกือบทั้งป เพราะบริษัทฯ 

ลงทุนใน เอไอ ซอฟท เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2562 สวนของ รูมซ บริษัทฯ ลงทุนในเดือน

พฤษภาคม 2562 มีรายไดเขามาประมาณ 4 ลานบาท สวนของโคแมน ทราเวล ไมมีรายไดเขา

มา และโคแมนชี ่เมื่อเทียบปตอป รายไดของบริษัทฯ ลดลงประมาณ 20 ลานบาท เนื่องจากมี

การเลื่อนการติดตั้งซอฟตแวรที่จะตดิตั้งในป 2562 เลื่อนไปในป 2563 ทำใหยอด Backlog ของ

บริษัทฯ นั้นมีประมาณ 20-30 ลานบาท เนื่องจากการทองเที่ยวในชวงป 2562 ต่ำกวาที่บริษัทฯ 
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คาดการณไว ภาพในงบการเงินรวม ปดรายไดรวมป 2562 โดยมีรายไดรวม 196 ลานบาท เมื่อ

เทียบกับป 2561 รายไดรวม 173 ลานบาท 

ตนทุน 

ตนทุนเพิ่มขึ้น 31.9 ลานบาท เนื่องจากเรื่องของการบันทึกผลประโยชนพนักงาน รวมถึงการ

เพิ ่มบุคคลากรในการขยายธุรกิจ ซึ ่งโคแมนชี่มีตนทุนเพิ่มขึ้นรอยละ 25 ซินเนเจอรเพิ่มข้ึน 

รอยละ 31 เนื่องจากเปนสวนจากการขายฮารดแวร ซึ่งมีตนทุนในการซื้อ Hardware และเพ่ิม

จากเอไอ ซอฟท เนื่องจากบริษัทฯ ลงทุนในป 2562 ฉะนั้นบริษัทฯ ตองรวมตนทุนขายของ  

เอไอ ซอฟท มาเกือบทั้งปอยูท่ีประมาณ 14.6 ลานบาท 

กำไรขั้นตน 

เนื่องจากซินเนเจอร หากมีการขายฮารดแวร อัตรากำไรขั้นตนของฮารดแวร จะไมสูงมากอยูท่ี

รอยละ 20-30 ทำใหอัตรากำไรข้ันตนของซนิเนเจอร คาเฉลี่ยอยูท่ีประมาณรอยละ 50 สวนของ

รูมซ อัตรากำไรขั้นตนอยูท่ีรอยละ 61 และของเอไอ ซอฟท เกือบรอยละ 50 สวนของโคแมนช่ี 

กำไรข้ันตนอยูที่ประมาณรอยละ 60 ซึ่งเมื่อรวมแลวอัตรากำไรขั้นตนจะลดลงจากปกอนไมมาก 

คาใชจายในการบริหาร 

งบการเงินรวมป 2562 มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากป 2561 ประมาณ 17 ลานบาท 

เนื่องจากมีการจายโบนัส ตามผลประกอบการ และเพ่ิมจากของ เอไอ ซอฟทประมาณ 7.9 ลาน

บาท และของรูมซ มีคาใชจายในการบริหารเพิ่มเขามาประมาณ 7 แสนบาท ในสวนของ 

โคแมน ทราเวล ที่ลงทุนไปในเดือนมิถุนายน 2562 มีคาใชจายเพ่ิมเขามาประมาณ 3.2 ลานบาท 

แตยังไมมีรายได 

ขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุน 

งบการเงินรวมของป 2562 มีผลขาดทุนจากการดอยคาของเงินลงทุนจำนวน 12.6 ลานบาท  

ในงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 12.1 ลานบาท ซึ่งเปนการพิจารณาดอยคา

ของบริษัท วินสตารเทค จำกัด 

ฐานะทางการเงิน 

สินทรัพย 

ยอดรวมสินทรัพย ไมแตกตางจากป 2561 แตมีการปรับการลงทุน ซึ่งบริษัทฯ มีเงินสดอยู

ประมาณ 300 กวาลานบาท บริษัทฯ บริหารจัดการเงินไมใหมีความเสี่ยงมาก ถาดูรายการของ

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดในป 2562 จะเห็นวาลดลงจากป 2561 ประมาณ 100 กวา

ลานบาท ซึ่งไปอยูในรายการเงนิลงทุนชั่วคราว โดยรายการเงนิลงทุนชั่วคราวจะประกอบไปดวย

เงนิฝาก ตั๋วเงินฝาก หุนกู ซึ่งมียอดเพิ่มข้ึนจากป 2561 ประมาณ 141 ลานบาท สวนเงินใหกูยืม

ระยะสั้นแกบริษัทอื่น มียอดคงเหลือประมาณ 15 ลานบาทในป 2561 สวนป 2562 มียอด

ประมาณ 5 ลานบาท ซึ่งลดลงจากการรับชำระหนี้จากเอ็มเอสแอล ประมาณ 9.8 ลานบาท 
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นอกจากนี้สวนของสินทรัพยไมมีตัวตนป 2562 เพิ่มขึ้นจากป 2561 จำนวน 15.3 ลานบาท 

เนื่องจากบริษัทฯ มีสินทรัพยไมมีตัวตนของ โคแมน ทราเวล เพิ่มขึ้นมาจำนวน 11.1 ลานบาท 

และการลงทุนในเอไอ ซอฟท ทำใหมีการปรับสินทรัพยไมมีตัวตนเพิ่มขึ้นรวมกับวินสตารเทค  

ประมาณ 8 ลานบาท จากตอนที ่ทำ M&A ซึ ่งไดแก ความสัมพันธกับลูกคาและโปรแกรม

ซอฟตแวร โดยจะมีการตัดจำหนายตามปกติ สวนคาความนิยมลดลงไปประมาณ 7 ลานบาท 

เนื่องจากมีการดอยคาสำหรับคาความนิยมของ วินสตารเทค ประมาณ 12.6 ลานบาท ซึ่งแสดง

อยูในงบการเงินรวม และเพิ่มขึ้นจากการลงทุนใน เอไอ ซอฟท จึงมีการบันทึกคาความนิยม

เพ่ิมขึ้นจำนวน 5.5 ลานบาท 

หนี้สิน 

ในสวนของหนี้สินไมมีเปลี่ยนแปลงจากป 2561 มากนัก เนื่องจากบริษัทฯ ไมไดมีเจาหนี้การคา 

แตจะมีเรื่องของรายไดรับลวงหนาจากคาบริการบำรุงรักษา ซึ่งบริษัทฯ เก็บเงินลวงหนาจาก

ลูกคา ซึ่งในทางบัญชีจะรับรูเปนหนี้สิน และเรื่องของผลประโยชนพนักงานเพิ่มขึ้นประมาณ 9.2 

ล านบาท โดยเพิ ่มจาก เอไอ ซอฟท ประมาณ 2.6 ลานบาท และเกิดจากการปรับปรุง

ผลประโยชนพนักงานสูงสุด 300 วัน เปน 400 วันทำใหมีผลตองบันทึกเพ่ิมขึ้นในแตละป 

สวนของผูถือหุน 

ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงจากป 2561 

ทั้งนี้ประธานฯ ไดสอบถามตอที ่ประชุมวา ผู ถือหุ นทานใดตองการซักถามเพิ ่มเติมหรือไม  

ซึ่งผูถือหุนมีประเด็นสอบถามดังนี้ 

คำถามที่ 1 : นายกุลวิชญ ศรประชุม ผูถือหุนมาดวยตนเอง  

สอบถามถึงชวงที่ผานมามีโรงแรมที่ใชโปรแกรมของโคแมนช่ีทยอยปดตัวลงไปบางไหม เนื่องจาก

ไดรับผลกระทบโรค COVID-19 ซึ่งถามีจะสงผลกระทบตอคาคาบริการบำรุงรักษา ของบริษัทฯ 

หรือไม 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ชี้แจงวา โรงแรมไมไดปดตัวลงไปอยางถาวร ซึ่งทางบริษัทฯ ไมไดรับแจงมา แตมีบางโรงแรมทำ

การปดชั่วคราว 3 เดือน หรือ 6 เดือน นอกจากนี้ บางโรงแรมก็มีการขอขยายการชำระคาบรกิาร

บำรุงรักษาในชวง 3-4 เดือนที่โรงแรมไมไดเปดใหบริการแกลูกคา 

คำถามที่ 2 : นายกุลวิชญ ศรประชุม ผูถือหุนมาดวยตนเอง  

สอบถามวาในป 2563 ผูบริหารคาดหวังวาจะขายโปรแกรมไดเหมือนป 2562 หรือไม 
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คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ชี้แจงวา ในภาพรวมปนี้อาจจะสรางรายไดไมเทากับป 2562 แตทางบริษัทฯ พยายามสราง

รายไดใหใกลเคียงกับป 2562 ใหมากที่สุด เนื่องจากในป 2563 การขยายธุรกิจในเชิงรุกให

เติบโตมากขึ้นอาจจะยาก แตในแงของเชิงรับ ทางบริษัทฯ พยายามจะลดคาใชจายของบริษัทฯ  

คำถามที่ 3 : นายกุลวิชญ ศรประชุม ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

สอบถามถึงแอปพลิเคชัน Gogojii บริษัทฯ ไดสำรองเงินไวสำหรับทำ Business to Customer 

ประมาณเทาไร แลวสามารถทำกำไรใหแกบริษัทฯ ภายในกี่ป 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ชี้แจงวา ทางบริษัทฯ ใชเวลาพัฒนาและสราง Branding ประมาณ 1 ป คาดวาจะเปดตัวชวง

เดือนมีนาคม 2563 ที่ผานมา แตเนื่องดวยโรคระบาด COVID–19 สงผลใหเลื่อนการเปดตัว

ออกไป ซึ ่งสงผลดีกวาการที ่เปดตัวไปแลวเจอผลกระทบจากการแพรระบาดโรคระบาด  

COVID–19 ซึ่งทำใหศักยภาพในการสรางรายไดนอยลง และยังลดผลกระทบดานคาใชจายท่ี

เกิดขึ้น และหาชวงเวลาที่เหมาะสม เพ่ือใหรายไดและคาใชจายสัมพันธกัน ซึ่งคาดวาจะสามารถ

เปดตัวในไตรมาส 1 ป 2564 เพื่อลดการเกิดผลกระทบดานคาใชจายใหนอยที่สุด 

คำถามที่ 4 : นายกุลวิชญ ศรประชุม ผูถือหุนมาดวยตนเอง  

สอบถามถึงโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย ตอนนี้เปนลูกคาบริษัทฯ ประมาณรอยละเทาไร

ของจำนวนโรงแรมระดับ 3 ดาวในประเทศไทย บริษัทฯ ตองหาลูกคาเพ่ิมกี่รายจึงจะถึงจุดคุมทนุ

(Break-even point) ของคาบริการบำรุงรักษา 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ชี้แจงวา จำนวนการแบงอาจจะไมชัดเจนวาระดับ 3 ดาว มีกี่โรงแรม แตโรงแรมระดับ 3-5 ดาว

ในประเทศไทยครึ่งหนึ่งใชโปรแกรมของโคแมนชี่ ไมนับรวม International Chain จากอเมรกิา

หรือยุโรป ซึ่งในปจจุบันรายไดคาบริการบำรุงรักษา ประมาณ 40-50 ลานบาท คอนขางที่จะ

ครอบคลุมตนทุนคงที่ (Fixed Cost) ประมาณรอยละ 50 ของตนทุนคงท่ีทั้งหมด 

คำถามที่ 5 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนที่สงคำถามมาลวงหนา 

มีธุรกิจสวนใดบางในบริษัทและบริษัทยอยที่ไดรับผลกระทบหนักสุดจากโรคระบาด COVID-19 

นอกจากนี้ไดมีแผนปรับเปลี่ยนการดำเนินงานอยางไร 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ชี้แจงวา ขอแบงเปนสองกลุ มหลัก 1. โคแมนชี่ ไดรับผลกระทบหนักสุดเนื่องจากลูกคาของ 

โคแมนชี่เปนโรงแรม ซึ่งเมื่อไรที่มีผลกระทบตอการทองเที่ยว รวมถึงรูมซซึ่งทำธุรกิจดานให

คำปรึกษากับโรงแรม ซึ่งก็ไดรับผลกระทบเชนกัน แตทางบริษัทฯ พยายามลดคาใชจายใหไดมาก

ที่สุด เชนเดียวกับ Gogojii ทางบรษิัทฯ พยายามชะลอคาใชจายท่ีเกิดข้ึน และมองถึงชวงเวลาที่
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เหมาะสมในการเปดตัว ซึ ่งรัฐบาลก็ไดออกมาสนับสนุนการทองเที่ยวไทยโดยประมาณชวง

ปลายป 2563 ซึ่งเปนผลดีตอบริษัทฯ เปนอยางยิ่ง และ 2. เอไอ ซอฟทและซินเนเจอร ไมไดรบั

ผลกระทบหนักเทากับโคแมนช่ี เนื่องจากไมไดรับผลกระทบจากการทองเท่ียวมากนัก นอกจากนี้

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ประธานเจาหนาที่บริหารของซินเนเจอร ไดแจงเพิ่มเติมตอที่ประชุม

เกี่ยวกับซินเนเจอร วาไดรับผลกระทบจากโรคระบาด COVID-19 พอสมควรเนื่องจากลูกคาไม

สามารถรับประทานอาหารที่รานอาหารได รวมถึงรานอาหารที่กำลังจะเปดตัวตองเลื่อนการ

เปดตัวออกไปกอนเพื่อชะลอคาใชจายท่ีเกิดข้ึน ถึงแมตอนนี้ก็มี Food delivery เขามา สงผลให

จำนวนจุดขาย (Point of sales) ก็อาจจะนอยลงไมเทากับการรับประทานอาหารในราน 

ปจจุบันนี้ ซินเนเจอรไมไดมีรายไดคาบริการบำรุงรักษาของรานอาหารเทากับดานของโรงแรม 

ซึ่งการดำเนินงานในชวงนี้ ซินเนเจอรออกนโยบายขยายการชำระคาบริการหรือสวนลดในชวงท่ี

รานอาหารปดการใหบริการ แตยอดขายที่ลดลงสวนใหญเปนเรื่องของการขายฮารดแวร ที่ลูกคา

นำฮารดแวรจากรานเดิมที่ปดการใหบริการ ไปใชในสาขาอื่นที่เปดใหบริการใหม 

คำถามที่ 6 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนท่ีสงคำถามมาลวงหนา 

ในสถานการณของโรคระบาด COVID–19 ที่ยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง บริษัทฯ ไดวางแผนถึงการ

ทำธุรกิจทางดานซอฟตแวรดานอ่ืน ๆ หรือไม นอกเหนือจากการทองเท่ียวและโรงแรม 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ชี้แจงวา เรื่องนี้เปนเรื่องใหญ ถาบริษัทฯ ทำธุรกิจที่ไมชำนาญตองดูวาลึกแคไหน ถาการแพร

ระบาดโรค COVID–19 ไมมารอบ 2 และรอบ 3 บรษิัทฯ ก็จะสามารถไปตอได การทองเที่ยวไม

วาแยแคไหนรัฐบาลไมมีทางทิ้งการทองเที่ยวเนื่องจากการทองเที่ยวคือหัวใจหลัก สรุปวาตอนนี้

บริษัทฯ ยังไมมีแผนแตก็ไมไดบอกวาจะไมทำ ถายังไมมีอะไรดีขึ้นมาก็อาจจะเปนไปได แตตอนนี้

ยังไมมีนโยบาย 

คำถามที่ 7 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนท่ีสงคำถามมาลวงหนา 

บริษัทฯ ไดออกนโยบายใหบุคคลากรทำงานแบบ Work From Home ในชวงน้ีหรือไม 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

ชี้แจงวา บริษัทฯ มีนโยบายเริ่มใหพนักงาน Work From Home ตั้งแตชวงแรกของการแพร

ระบาดโรค COVID–19 ซึ่งผลลัพธของการทำงานเปนไปในทางท่ีดีและไมเสียเวลาในการเดินทาง

มาทำงาน สวนมากพนักงานที ่ Work From Home จะเปนพนักงานระดับปฎิบัติการและ

พนักงานระดับผูบริหารก็ยังมาทำงานตามปกติ 

คำถามที่ 8 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนที่สงคำถามมาลวงหนา 

ในอนาคตหลังจากการแพรระบาดโรค COVID–19 คลายลง ทิศทางการดำเนินงานของบริษัท

และบริษัทยอย จะมีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบาง 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 11 ของ 27- 
 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

ชี้แจงวา บริษัทฯ ที่มั ่นคงจะสามารถดำเนินธุรกิจไดนานขึ้น ถาโรคระบาด COVID–19 ดีขึ้น

ความรุนแรงจะนอยลง บริษัทฯ คิดวาสวนแบงการตลาดของธุรกิจการทองเที่ยวแบบการจอง

ผาน OTA อาจจะนอยลงและการแขงขันในตลาดของธุรกิจ OTA อาจจะนอยลง ซึ ่งจาก 

Background ที ่แนนกวา ฐานผูใชที ่ด ีกว า และมีสถานะทางการเงินที ่ด ีกว า สิ ่งที ่บริษัทฯ 

พยายามใชการบูรณาการใหมากขึ้นในกลุมบริษัท และพยายามสรางผลิตภัณฑหรือหาฟงกชัน

เพิ ่มเติมเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เชน ปจจุบันโรงแรมใหความสำคัญถึงเรื่อง 

Social Distancing เวลาเช็คอินคง บริษัทฯ จึงใชโอกาสตรงนี้สรางผลิตภัณฑหรือพัฒนาฟงกชัน

ใหตอบสนองตอความตองการของลูกคา ซึ่งในชวงระหวางรอสถานการณการแพรระบาดโรค 

COVID – 19 ดีขึ ้นบริษัทฯ สามารถใชเวลาระหวางนี้เพื่อพัฒนาฟงกชั่น ซึ่งบริษัทฯ คาดวา

สถานการณการแพรระบาดโรค COVID–19 จะดีขึ้นชวงประมาณ ไตรมาส 4 ป 2563 หรือ  

ไตรมาส 1 ป 2564 

คำถามที่ 9 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนที่สงคำถามมาลวงหนา 

ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมและการทองเที ่ยวหลังจากการแพรระบาดโรค COVID–19 จะมี

ลักษณะอยางไร 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

ช้ีแจงวา สวนมากธุรกิจของโรงแรมตองใชบุคคลากรในการใหบริการ เมื่อเกิดการแพรระบาดโรค 

COVID–19 ทำใหโรงแรมตองลดบุคคลากรเพ่ือลดคาใชจายท่ีเกิดขึ้น ซึ่งหลังจากการแพรระบาด

โรค COVID–19 คลายตัวลง โรงแรมอาจจะหาเทคโนโลยีหรือฟงกชันในการใหบริการที่เขามา

แทนการใชบุคลากรเพื่อลดคาใชจายของโรงแรม ซึ่งเปนโอกาสที่ดีในการสรางซอฟตแวรหรือ

ฟงกชันใหม ๆ เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา เชน Kiosk สามารถเช็คอินมา

ตั้งแตสนามบิน หรือกอนออกจากบาน โรงแรมจะหาฟงกชั่นแบบนี้เขามาใชกับโรงแรม 

คำถามที่ 10 : นายชัยวัฒน พรประยุทธ ผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยุทธ 

อยากทราบวาเงินลงทุนชั่วคราวจำนวน 312 ลานบาท ณ สิ้นป 2562 ในงบไตรมาส 1 ป 2563  

เงนิจำนวนนี้หายไป อยากทราบวาเงินจำนวนนี้ไปไหน 

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน 

ชี้แจงวา เงินลงทุนชั่วคราวอยู ในงบการเงินรวม ถาทานผูถือหุนมีงบการเงินอยูในมือ ซึ่งนาจะ

เปนสวนหนึ่งของรายงานประจำป 2562 อยูในหมายเหตุขอ 6 จำนวน 342 ลานบาท ณ วันสิ้น

ป 2562 งบการเงินรวม มีเงินฝากธนาคาร ประเภทฝากประจำ 50 ลานบาท สวนตั๋วเงินฝาก 

ประมาณ 190 ลานบาท หุนกู 20 ลานบาท และหนวยลงทุนประเภทกองทุนรวมจำนวน 82 

ลานบาท มีกองทุนรวม 2 ที่ อันนี้เปนภาพของสิ้นป 2562 
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คำถามที่ 11 : นายชัยวัฒน พรประยุทธ ผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยุทธ 

ฝากกับธนาคารหรือสถาบันการเงิน 

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงนิ 

แจงตอที่ประชุมวา ธนาคารจะเรียกวาเปนสถาบันการเงิน สมัยกอนจะไดเปนสมุดคูฝาก ฝาก

ประจำ 3 เดือนหรือ 6 เดือน ปจจุบันจะเปนบัตรใบเดียว เวลาจะไถถอนสามารถนำบัตรใบนี้ไป

ธนาคารขอถอนไดตามปกติ เชน ฝากประจำ 20 ลานบาทหรือ 30 ลานบาท ซึ่งก็เหมือนกับการ

ฝากประจำทั่วไปแคไมมีสมุดคูฝาก รายการดังกลาวในงบการเงินเรียกวาสินทรัพยหมุนเวียน ซึ่ง

หมายความวา ครบกำหนดภายใน 12 เดือน 

คำถามที่ 12 : นายชัยวัฒน พรประยุทธ ผูรับมอบฉันทะจาก นางสาวชมพลอย พรประยุทธ 

อยากทราบถึงประเด็นที่วา สมัยกอนตอนที่เรียนเรียกวา งบการเงิน ปจจุบันนี้เรียกวา งบแสดง

ฐานะการเงิน การเรียงความสำคัญเงินสดและเงินฝากธนาคาร แตการที่แสดงวาสินทรัพย

ทางการเงินหมุนเวียนอื่นอยู ในรายการที่ 6 ผมตองดูหลักบัญชีวาการเรียงแบบนี้จะถูกตอง

หรือไม 

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน 

ชี้แจงวา รูปแบบของการออกงบการเงินจะมีการปรับเปลี่ยนอยูเรื่อย ๆ ซึ่งตอนที่เรียนก็จะเปน

ฉบับปจจุบันของปที่เรียน ปจจุบันก็จะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบงบการเงิน ตามกรมพัฒนาธุรกิจ

การคา เชน การแสดงงบการเงินสมัยกอนเรียกวางบดุล ปจจุบันเปนงบแสดงฐานะการเงิน ถาผู

ถือหุนดูในงบการเงิน สำหรับไตรมาส 1 เงินลงทุนชั่วคราวจะอยูบรรทัดที่ 3 ซึ่งในอดีตจะอยูใน

บรรทัดที่ 2 กอนลูกหนี้การคา โดยปจจุบันขยับอยูใตลูกหนี้คือสภาพคลองจะคลองนอยกวา

ลูกหนี้ การเรียกชำระเงินจากลูกหนี้จะเรียกเงินกลับมาไดเร็วกวา ซึ่งเงินลงทุนชั่วคราวไดตั้งแต  

1 วัน จนถึง 12 เดือน อันนี้เรียกวาเงินลงทุนชั่วคราว เพราะฉะนั้นเงินลงทุนชั่วคราว 342 ลาน

บาท เมื่อสิ้นป 2562 ถาดูจากงบการเงินไตรมาส 1 ป 2563 นั้นจะถูกขยับรายการมาที่สินทรัพย

ทางการเงินหมุนเวียนอ่ืน ถาหากเกิน 12 เดือนจะถูกขยับเปนรายการสินทรัพยทางการเงินไม

หมุนเวียนอ่ืน 

คำถามที่ 13 : นายกิตติพงษ กำธรเจรญิ ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

อยากทราบวา Gogojii สามารถแขงขันกับ Agoda และ Expedia ไดอยางไร 

คำตอบ :  คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แจงวา บริษัทฯ ทำ Gogojii ออกมาเพื่อที่จะเปนทางเลือกใหผูบริโภค ในการสนับสนุน OTA 

ของไทย เนื่องจากคนไทยสวนมากใชบริการ OTA ของตางประเทศประมาณ 10 ลานราย จาก

ทั้งหมด 34 ลานราย (ขอมูลอางอิงจากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย) ซึ่ง 10 ลานรายนี้คือ

กลุมเปาหมายของ Gogojii เนื่องจากคาธรรมเนียมต่ำกวา OTA ตางประเทศและเรื่องความ
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ตรงไปตรงมาในเรื่องของภาษีมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนจุดแข็ง (Strength) ที่สามารถแขงขันกับ OTA 

ตางประเทศ 

คำถามที่ 14 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ถามถึงทานผูบริหารวารูจักแอปพลิเคชัน ทักทาย หรือไม การที่บริษัทฯ ปลอยใหเวลาผานไปทำ

ใหแอปพลิเคชัน ทักทาย สรางฐานลูกคาเพิ่มขึ้น และรัฐบาลก็สนับสนุน การที่ Gogojii ขยาย

เวลาไปเปนปทำใหบริษัทฯ เสียโอกาสหรือไม 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แจงวา สิ่งที่บริษัทฯ มีแตทักทายไมมี บริษัทฯ มีลูกคาอยู 800 รายจะเปนลูกคา Gogojii ทันที

ตอนนี้บริษัทฯ ไมไดอยูในชวงรกุ บริษัทฯ อยูในชวงรับ เพราะฉะนั้นถาบริษัทฯ ทำตอนนี้อาจจะ

ไมมั่นใจวาสรางรายไดเทาไร แตเรื่องคาใชจายเกิดขึ้นแนนอน งบโฆษณาเพิ่มขึ้นทันที มันยังไม

เหมาะสมพอ บริษัทฯ ไมอยากขาดทุนในตอนน้ี 

คำถามที่ 15 : นายพรชัย จงภักดี ผูรับมอบฉันทะจาก นายพณัฐ จงภักดี 

สมมุติวาบริษัทฯ ขายซอฟตแวรไปประเทศอินโดนีเซีย บริษัทฯ ตองเสียภาษีมูลคาเพิ่มหรือไม 

และ ขายผลิตภัณฑในรูปแบบออนไลนหรือไม 

คำตอบ : คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

แจงวาทางบริษัทฯ ขายผานตัวแทนจำหนายจึงไมเสียภาษีมูลคาเพิ่มและเปนการคาขายระหวาง

ประเทศ ปกติบริษัทฯ ขายออนไลนไมไดเนื่องจากเปนผลิตภัณฑใหญ มีรายละเอียดมาก อีกทั้ง

จะตองเขาไปติดตั้งและเขาไปฝกสอนการใชงาน จึงไมสามารถขายออนไลนได 

คำแนะนำจาก : นายพรชัย จงภักดี ผูรับมอบฉันทะจาก นายพณัฐ จงภักดี 

ตอนนี้สถานะการณแพรระบาดโรค COVID – 19 คลายตัวลงแลวจึงอยากใหคณะกรรมการสราง

บรรยากาศในการประชุมใหผอนคลายกวานี้ นอกจากนี้ยังกลาวถึงราคาหุน ตอนที่ซื้อราคาหุนก็

ต่ำอยูแลว แตผลกระทบจากสถานการณแพรระบาดโรค COVID – 19 บริษัทฯ ภาพรวมดูดีกวา

ราคาหุ น แมวาโรงแรมจะไดร ับผลกระทบ แตดูบริษัทฯ ซอฟตแวร ระดับโลกยังไมไดรับ

ผลกระทบมาก แตบริษัทฯ ประชาสัมพันธนอยไป บริษัทฯ ภาพรวมดูดีกวาภาพที่ตลาดมอง

มั่นใจวาบริษัทฯ อยูในธุรกิจท่ีมีอนาคตดีและเติบโตทั่วโลก 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมตริับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบรษิัทฯ                       

ประจำป 2562 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำป 2562 สำหรับรอบปบัญชี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

ซึ ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชีรับ

อนุญาตของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว ปรากฏอยูในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผู
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ถือหุนประจำป 2563 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน และบริษัทฯ ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ  

http://investor.comancheinternational.com/ เปนที่เรียบรอยแลว โดยมีรายละเอียดปรากฏใน

หมวด “งบการเงนิ” ในรายงานประจำป 2562 

สำหรับวาระนี้ เปนการพิจารณางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2562 

    จึงไดเชิญให “นางสาวดารุณี แซตั้ง ผ ูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน” ไดรายงานตอที่ 

   ประชุมเพ่ือพิจารณาวาระนี้ 

      นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดแจงตอที่ประชุมวา งบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำป 2562 สิ ้นสุดวันที ่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ ่งผานการ

ตรวจสอบโดยนางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท สอบบัญชี  

ธรรมนิติ จำกัด และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท

แลว ปรากฏอยูในรายงานประจำป 2562 ปรากฎอยูในรูปแบบ QR Code ซึ่งไดเผยแพรพรอม

กับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี เพื่อผูถือหุนไดพิจารณาลวงหนาแลว 

ทั้งน้ี  ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา  ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ซึ่งผู

ถือหุนไดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คำถามที่ 1 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ป 2562 บรษิัทฯ จายโบนัสใหพนักงานหรือไม และจายกี่เดือน  

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงนิ  

แจงตอท่ีประชุมวา มีการจายประมาณไมเกิน 1 เดือน โดยจายตามผลการประเมินของแตละคน

เฉลี่ยประมาณ 1 เดือน 

คำถามที่ 2 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

อยากทราบถึงการไดมาของหุนที่เพิ่มข้ึนของบริษัท วินสตารเทค จำกัด 

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงนิ 

แจงตอที่ประชุมวา ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท วินสตารเทค จำกัด ถือหุนอยูประมาณ 

รอยละ 12 และไดลาออกจากบริษัท วินสตารเทค จำกัด พรอมทั้งยกหุนที่ถืออยูใหกับบริษัท  

โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) โดยไมเสียคาใชจาย 

คำถามที่ 3 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง  

อยากจะทราบถึง สินทรัพยหมุนเวียนอื ่น ของบริษัทฯ ในไตรมาส 1 ป 2563 และใหชี ้แจง

รายละเอียดวาไดนำเงนิสดของบริษัทฯ ลงทุนอยางไรบาง 

คำตอบ : นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงนิ 
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แจงตอท่ีประชุมวา ณ ไตรมาส 1 ป 2563 ลงทุนใน ตั๋วเงินฝาก บริษัท อินเทอรเน็ต ประเทศไทย 

จำกัด (มหาชน) และตั๋วเงินฝากบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) และกองทุน TMBUSB รวมถึง

หุนกูในบริษัท ไมดา ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และบริษัท ทรีนีตี้ วัฒนา จำกัด (มหาชน) ตั๋วเงินฝาก

กับสถาบันการเงนิ ธนาคาร ทิสโก จำกัด (มหาชน) และ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี จำกัด (มหาชน)  

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำป สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดวย

คะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั ้งหมดของผูถือหุ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน โดยในวาระนี้มผีูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 1 ราย เปนจำนวน 10 หุน รวมมีผูเขารวม

ประชุมทั้งหมด 79 ราย รวมจำนวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 46,091,771 หุน คิดเปนรอยละ 

34.3968 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ผูถือหุน จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 46,088,971 99.9939 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 2,800 0.0061 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 46,091,771 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 79  

ระเบียบวาระที่ 5      พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองและการงดจายเงินปนผลเพิ่มเติมสำหรับผล

ประกอบการ ประจำป 2562 และรับทราบการจายปนผลระหวางกาล 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัทฯ  

ขอ 56 กำหนดใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกำไรเทานั้นและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 57 

กำหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละ 5 

ของกำไรสุทธิประจำป จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ

บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมายอยางไรก็ตามบริษัทฯ 

อาจกำหนดใหมีการจายเงินปนผลนอยกวาที่กำหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับผลประกอบการ

ประจำป กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสำคัญ ซึ่ง

ในรายละเอียดขอเรียนเชิญ “นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน” ได

นำเสนอตอที่ประชุมตอไป 

นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดรายงานตอที่ประชุมวา ซึ่งในปนี้มี

เหตุการณโควิด 19 จึงทำใหไมสามารถจัดประชุมผูถือหุนประจำปไดตามกำหนด ซึ ่งสงผล

กระทบให ไมสามารถปนผลประจำปได ทางคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรปนผลใหกับผูถือ

หุนจากกำไรสุทธิ โดยเปนการปนผลระหวางกาล เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2563 ที่ผานมา ในอัตรา

รอยละ 317.43 ของกำไรสุทธิ คิดเปน 13.4 ลานบาท หรือ 0.10 บาทตอหุน ซึ่งเปนอัตราการ

จายเงนิปนผลที่เหมาะสม และสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท 
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จากผลการดำเนินงานในป 2562 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงนิรวมจำนวน 2.32 ลานบาท 

และมีกำไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ จำนวน 4.22 ลานบาท 

ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผล สำหรับป 2560 – 2562 

หนวย : บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 2560 2561 2562 

กำไรสุทธิ (บาท) 21,021,557 33,358,558 4,221,468 

สำรองตามกฎหมาย (บาท) 4,449,548 6,117,476 6,328,549 

อัตราเงนิปนผลตอหุน (บาท) 0.063 0.100 0.100 

อัตราการจายปนผล (รอยละของกำไรสุทธิ) 40.15 40.17 317.43 

จำนวนเงินปนผลท่ีจาย (บาท) 8,442,000 13,400,000 13,400,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร

และงดจายเงินปนผล ประจำป 2562 ดังนี้ 

1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2562 เปนเงนิสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.21 ลานบาท 

2) งดจายเงินปนผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบรษิัท ประจำป 2562 เนื่องจากบริษัท 

ไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวเมื ่อวันที ่ 27 เมษายน 2563 ในอัตรารอยละ 317.43  

ของกำไรสทุธิ คิดเปน 13.40 ลานบาท หรือ 0.10 บาทตอหุน ซึ่งเปนอัตราการจายเงินปนผล

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว ซึ่งเปนไปตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 

ทั้งนี้  ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือไม  

ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรเปนทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจายปนผลเพิ่มเติม 

สำหรับผลประกอบการประจำป 2562 และรับทราบการจายปนผลระหวางกาล 

1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2562 เปนเงนิสำรองตามกฎหมายจำนวน 0.21 ลานบาท 

2) งดจายเงินปนผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบรษิัท ประจำป 2562 เนื่องจากบริษัท 

ไดจายเงินปนผลระหวางกาลแลวเมื ่อวันที ่ 27 เมษายน 2563 ในอัตรารอยละ 317.43  

ของกำไรสทุธิ คิดเปน 13.40 ลานบาท หรือ 0.10 บาทตอหุน ซึ่งเปนอัตราการจายเงินปนผล

ที่เหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท และเห็นสมควรเสนอใหที่

ประชุมผูถือหุนพิจารณารับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาว ซึ่งเปนไปตามมติที่

ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ผูถือหุน จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 46,091,771 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 46,091,771 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 79  

ระเบียบวาระที่ 6      พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองพนจากตำแหนงตามวาระ  

                   ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 22 กำหนดวา ในการประชุมผู

ถือหุนสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตำแหนง 1 ใน 3  (หรือใกลเคียง 1 ใน 3) โดย

ใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง และกรรมการที่พนจากตำแหนง

ตามวาระนี้อาจไดรับเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได ซึ่งในปนี ้มีกรรมการที ่ตองพนจาก

ตำแหนงตามวาระ 2 ทาน คือ 

1) นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

/ กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) นางดลฤดี พรพิพัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเปนกรรมการในระหวางวันที ่ 28 พฤศจิกายน 2562 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2563  

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ  

ซึ่งปรากฎไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท                                                                

   หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหนงเปนกรรมการของบริษัท ไดผานขั้นตอนของ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน และผานการพิจารณาและกลั่นกรองรวมกันของ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว เห็นวากรรมการท่ีพนจากตำแหนง

ตามวาระทั้ง 2 ทาน ไดแกนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ และนางดลฤดี พรพิพัฒน มีคุณสมบัติครบถวน

และไมมีลักษณะตองหามตามที ่กฎหมายกำหนดไว และเปนบุคคลผู ทรงคุณวุฒิ มีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณในกิจการที่เปนประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

มีภาวะผูนำ วิสัยทัศน คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกร จึงเห็นควรเสนอให 

ที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่งในตำแหนง

เดิม รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ทาน ตามสิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 18 ของ 27- 
 

ทั้งนี้ นางดลฤดี พรพิพัฒน มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท สามารถให

ความเห็นไดอยางเปนอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที ่เกี ่ยวของ และนายสมบูรณ  

ศุขีวิริยะ เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในกิจการที่เปน

ประโยชนตอการดำเนินธุรกิจของบริษัท 

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวย  

1)  นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2)  นางดลฤด ีพรพิพัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3)  นายเฉลิมพล ตูจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

4)  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท 

 กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5) นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล  กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

ทั้งนี้ เพื่อความเปนอิสระและโปรงใส ในการพิจารณากรรมการทั้ง 2 ทาน ไดแก นายสมบูรณ 

ศุขีวิริยะ และ นางดลฤดี พรพิพัฒน ไดแสดงเจตจำนงขอออกนอกหองประชุมระหวางการ

พิจารณาวาระนี้เปนการชั่วคราว 

ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือไม ซึ่งไมมีผูถือ

หุนทานใดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตำแหนงตาม

วาระ ซึ่งมีรายนามดังตอไปนี้ 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 19 ของ 27- 
 

 (6.1)   อนุมัติแตงตั้ง “นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ” ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู

  ถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน มรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 46,091,771 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 46,091,771 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 79  

(6.2)   อนุมัติแตงตั้ง “นางดลฤดี พรพิพัฒน” ดวยคะแนนเสยีงเปนเอกฉันทของจำนวนเสียงท้ังหมด

  ของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน มรีายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 46,091,771 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 46,091,771 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 79  

   

ระเบียบวาระที่ 7       พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2563 

ประธานฯ  ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

90 กำหนดวา การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไปตามมติของที ่ประชุมผู ถือหุ น ซึ่ง

ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม  

ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทนไดรวมกันพิจารณากำหนดคาตอบแทน

โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ โดยเปรียบเทียบอางอิงกับธุรกิจ

หรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกลเคียงกับบริษัทฯ  ผลประกอบการ

ของบริษัทฯ ในปที่ผานมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะ

เศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแลวเสนอใหลดคาตอบแทนของกรรมการประจำป 

2563 จากป 2562 จำนวน 5,000 บาทในทุกตำแหนงและทุกคณะ โดยไมมีผลประโยชนอื่นใด 

ซึ่งรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการมีดังนี ้

 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 20 ของ 27- 
 

ตารางการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุมตอครั้ง) สำหรับป 2561– 2563 

หนวย : บาท 

คณะกรรมการบรษิัท 

ตำแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2561 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

ประธานคณะกรรมการ 40,000 40,000 35,000 

กรรมการบริษัท 25,000 25,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตำแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2561 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน 30,000 30,000 25,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตำแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2561 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง   

ป 2563 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 25,000 25,000 20,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 25,000 25,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

ตำแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2561 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 25,000 25,000 20,000 

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 25,000 25,000 20,000 

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

ตำแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2561 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี - - 20,000 

กรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี - - 20,000 

 

ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา  ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือไม ซึ่งไมมีผู

ถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 21 ของ 27- 
 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมมมีติอนมุัติคาตอบแทนกรรมการ ประจำป 2563 ดังตอไปนี้ 

  คณะกรรมการบริษัท 

ตำแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 35,000 บาท 

กรรมการบริษัท 20,000 บาท 

  คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตำแหนง เบี้ยประชุมตอครั้ง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน 25,000 บาท 

 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ตำแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  20,000 บาท 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท 

 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

ตำแหนง เบี้ยประชุมตอครั้ง 

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 20,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 20,000 บาท 

 คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

ตำแหนง เบี้ยประชุมตอครั้ง 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีด ี 20,000 บาท 

กรรมการกำกับดูแลกิจการทีด่ ี 20,000 บาท 

 

โดยมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 46,088,971 99.9939 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 2,800 0.0061 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 46,091,771 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 79  



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 22 ของ 27- 
 

ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาแตงต้ังและกำหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจำป 2563 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา สำหรับวาระนี ้ไดเชิญให “นางดลฤดี พรพิพัฒน” ประธาน

กรรมการตรวจสอบ ไดชี้แจงการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชี ประจำป 2563  

ตอที่ประชุม 

                 นางดลฤดี พรพิพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดวา ใหที่ประชุมผูถือหุ นสามัญประจำป

แตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป  

                   ทั ้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความเปนอิสระ ความเหมาะสม และความ

สมเหตุสมผลของคาตอบแทนของผูสอบบัญชี จึงเห็นควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จำกัด เปนผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท ประจำป 2563 และกำหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีประจำป 2563 แตงตั้ง นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ ์ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 

หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทนภัส 

วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการ

สอบบัญชี มีอัตรา คาจางที่เหมาะสม และมีความเขาใจในธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี ซึ่งจะสงผล

ดีตอการตรวจสอบทางบัญชีอยางยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่ในปที่ผานมาไดสงมอบงานตรง

เวลา ทำใหคณะกรรมการสามารถมีเวลาพิจารณาทบทวนไดอยางละเอียดรอบคอบ 

 ทั้งน้ี บริษัทที่เปนสำนักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีตามที่เสนอ ไมมีความสัมพันธ และสวนได

เสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที ่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดและ

กำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยประจำป 2563 เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 

1,565,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน ๆ 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ป 2562 -2563 

หนวย : บาท 

คาตอบแทน 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด 

2562 2563 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 1,150,000 1,065,000 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกดั 260,000 265,000 

บริษัท วินสตารเทค จำกัด 110,000 50,000 

บริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด 130,000 95,000 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด 70,000 55,000 

บริษัท โคแมน ทราเวล จำกัด 70,000 35,000 

รวม 1,790,000 1,565,000 
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ดังนั้น บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุนแตงตั้ง แตงตั้ง นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ผู สอบบัญชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

7517 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จาก

บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด เปนผู สอบบัญชีของบริษัทประจำป 2563 และกำหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจำนวนเงนิทั้งสิ้น 1,565,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน ๆ  

ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติม หรือไม ซึ่งผูถือหุน

ไดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คำแนะนำ 1 : นายพรชัย จงภักดี ผูรบัมอบฉันทะจาก นายพณัฐ จงภักดี  

แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ เปนบริษัทที่ดีแตการนำเสนองบการเงินทำใหมูลคาของกิจการไม 

ทอนความเปนจริงผานงบการเงิน ซึ่งมีผลกระทบตอบริษัทซอฟตแวรอื่น ๆ เพราะบริษัทฯ เปน

ผูนำธุรกิจดานซอฟตแวร 

คำตอบ :  นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทฯ ตองมองสองมุมมองจะมองใหหุนขึ้นอยางเดียวโดยที่บริษัทฯ ทำผิดกฎหมายไมได 

เพราะฉะนั้นตองพยายามทำใหสมดุลดวย บริษัทฯ ตองการใหราคาหุนข้ึนแตทั้งน้ีบริษัทฯ ก็ตอง

ปฎิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิดวย 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ผู สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นางสาว

นันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793  จากบริษัท สอบบัญชี

ธรรมนิติ จำกัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจำป 2563 และกำหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปน

จำนวนเงินทั้งสิ้น 1,565,000 บาท และไมมีคาบริการอื่น ๆ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวน

เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 46,088,971 99.9939 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 2,800 0.0061 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 46,091,771 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 79  

ระเบียบวาระที่ 9       พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา  การประชุมไดดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได

สอบถามที่ประชุมแลว ปรากฏวา มีผูถือหุน ไดมีประเด็นขอซักถาม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คำถามที่ 1 : นายปยพล อนุพุทธางกูร ผูรับมอบฉันทะจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

บริษัทวางแผนไวอยางไรสำหรับ 1-2 ป ขางหนา ถาเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยยังไมฟนตัว

จากการแพรระบาดโรค COVID–19  
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คำตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แจงวาจากมุมมองที่ประเทศไทยเปนผูนำดานการทองเท่ียว ซึ่งการทองเที่ยวกับประเทศไทยเปน

เรื่องคูกันอยู แลว ในมุมมองดานแยที่สุดของการทองเที่ยวคงยังไมไดกลับมาภายในปนี้ คงใช

เวลาประมาณ 2-3 ป ถึงจะเห็นการทองเที่ยวไทยเปนเหมือนป 2019 ในมุมมองของบริษัทฯ 

ขอดี คือ บริษัทฯ มีเงนิทุนเยอะ บรษิัทฯ สามารถนำเงินสวนนั้นไปลงทุนสวนอื่นได และบริษัทฯ 

มีเวลาในการศึกษาหาธุรกิจดานการทองเที่ยว แตสิ่งที่สำคัญคือ บริษัทฯ ยังคงมีเงินทุน และมี

เทคโนโลยี ซึ่งทำใหบริษัทฯ สามารถไปทำธุรกิจดานซอฟตแวรไดหลากหลาย แตบริษัทฯ ตองไป

ศึกษาเพิ่มเติม 

คำถามที่ 2 : นายปยพล อนุพุทธางกูร ผูรับมอบฉันทะจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

จากผลการดำเนินงานที่ผานมาจนถึงปจจุบัน บริษัทฯ มีแนวคิดอยางไรเกี่ยวกับบริษัทยอยที่ไป

ลงทุนไวโดยเฉพาะอยางย่ิง บริษัทฯ ที่ไมไดสรางผลกำไร 

คำตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แจงวาถาเปนบริษัทฯ ที่ไมมีผลกำไร โดยปกติแลวบริษัทฯ จะมีแผนเตรียมรับมือไวหลากหลาย 

เชน แผนในการปรับโครงสรางผูถือหุน และหาผูลงทุนรายใหม อยางในกรณีวินสตารเทค จริง ๆ 

แลวเปนบริษัทที่มีอนาคตพอสมควร เนื่องจากธุรกิจสนามกอลฟในประเทศไทยถือวามีชื่อเสียง

ที่สุดในเอเชีย แตเมื่อไมนานมานี้ธุรกิจสนามกอลฟซบเซาลงอยางมาก ซึ่งในทางกลับกัน ไมมี

ซอฟตแวรบริหารจัดการสนามกอลฟที่ดีในเอเชีย จึงทำใหบริษัทฯ มีชองทางในการขยายตลาด

ตางประเทศมากขึ้น 

คำถามที่ 3 : นายปยพล อนุพุทธางกูร ผูรับมอบฉันทะจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

อยากทราบวา โคแมน ทราเวล จะเปดตัวเมื่อไร 

คำตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

แจงวารอสถานการณการแพรระบาดโรค COVID -19 ดีขึ้นแตบริษัทฯ คาดวาจะเปดตัวชวง  

ไตรมาส 1 ป 2564 เนื่องจากตอนนี้เทคโนโลยีเรียบรอยแลวและทดลองระบบ ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ 

กำลังติดตอลูกคาที่จะเขามาอยูในระบบ โดยบริษัทฯ เสนอตอลูกคา 800 รายซึ่งเปนลูกคาของ

โคแมนชี่ ใหเขามาเปนสมาชิก Gogojii แตถาสถานการณการแพรระบาดโรค COVID – 19 ดีข้ึน

เร็วกวานั้น บริษัทฯ พยายามที่จะเปดตัวกอนเพื่อจะเปนทางเลือกแกลูกคา 

คำถามที่ 4 : นายปยพล อนุพุทธางกูร ผูรับมอบฉันทะจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

โปรแกรมที่เปน Web–Based (Cloud–based) ไดเสนอขายใหลูกคาไปหรือยัง หรือวายุติการ

ทำเนื่องจากยกเลิกแผนก Cloud Based โซลูชัน 

คำตอบ : นายสมบูรณ ศขุีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แจงวา Cloud Base ขอดีคือโรงแรมไมตองจายเงินซื้อเซิรฟเวอร แตตองจายคาเชาพื้นที่บน

คลาวด เปนรายเดือนแตถาเปนโรงแรม 3 – 5 ดาว การใช Cloud Base อาจจะไมตอบโจทย  
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เพราะการใช Server-Based สามารถประหยัดคาใชจายไดมากกวาและมีจอแสดงผลดวย

ความเร็วสูง ลงทุนครั้งเดียวสามารถใชได 5 ป การใช Cloud-based อาจจะเหมาะกับโรงแรม  

1 – 2 ดาวหรือจำนวนหองที่ไมเยอะ 

คำถามที่ 5 : : นายปยพล อนุพุทธางกูร ผูรับมอบฉันทะจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย 

โครงการ Coman Travel Tech Building ยังสามารถดำเนินการในปนี้หรือไม 

คำตอบ : นายสมบูรณ ศขุีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แจงวาเปนโครงการที่ดีในระยะยาว ปจจุบันบริษัทฯ ตั้งอยูที่ตึกเมืองไทย - ภัทร 2 มานานกวา 

10 ป บริษัทฯ จายคาเชาอาคารประมาณ 40 ลานบาท ถาวันนี้เลิกเชาตึก บริษัทฯ ไมได

ทรัพยสินใด ๆ ถาบริษัทฯ มีตึกของตัวเอง อยางนอยอีก 50 ป ถาบริษัทฯ เลิกกิจการบริษัทฯ 

สามารถขายที่ดินผืนนั้นได แตยิ่งกวานั้นบรษิัทฯ กำลังจะสราง Community เก่ียวกับเทคโนโลยี

ที่เกี ่ยวกับการทองเที ่ยวเพราะฉะนั ้นบริษัทฯ มองวา Coman Travel Tech Building เปน

มากกวาตึกเปนเหมือนสัญลักษณ ดังนั้นบริษัทฯ จึงเริ่มดำเนินการตามกระบวนการ ตอนไปขอ

อนุญาตแบบการกอสรางติดปญหาเรื่องที่จอดรถไมเพียงพอ จึงทำใหกระบวนการลาชาทำให

ตองนำวาระนี้ออกจากการประชุมผูถือหุนในครั้งนี้ ถาจะดำเนินการตอ บริษัทฯ ตองมั่นใจเรื่อง

ที่จอดรถวาจะไมมีปญหาในเรื่องนี้  

คำถามที่ 6 : นายกุลวิชญ ศรประชุม ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

อาคาร Travel Tech Building ใหเชาพื้นท่ีดวยหรือไม หรือใชเปนพื้นที่เฉพาะบริษัทและบริษัทยอย 

ถามีการปลอยใหเชาพ้ืนที่สามารถสรางรายไดเทาไร 

คำตอบ : นายสมบูรณ ศขุีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แจงวาตอนศึกษาความเปนไปไดทางการเงิน บริษัทฯ ทำการศึกษาความเปนไปไดเฉพาะแค 

โคแมนชี่ใชพื้นที่บริษัทเดียว ซึ่งผลบอกวาสามารถลดคาใชจายไดมากกวาการเชาในระยะยาว 

บริษัทฯ จึงไมไดศึกษาความเปนไปไดในการใหเชาพื ้นที่ตอ อยางมากบริษัทฯ อาจจะทำ  

Co–Working Space และการด ึ ง Startup ในการทำ Travel Tech มาอย ู  ก ับบร ิษ ั ทฯ 

เพราะฉะนั้นจะกลายเปน Business Matching เปนศูนยรวมของคน Travel Tech ซึ่งไมได

สรางรายไดใหกับบริษัทฯ มาก 

คำถามที่ 7 : นายกุลวิชญ ศรประชุม ผูถือหุนมาดวยตัวเอง  

ทางกลุมบริษัท ดุสิตธานี ไดลงทุนในบริษัท Startup ของไทยในลักษณะ Share Economy  

ช่ือ FAVSTAY ซึ่งมีรายชื่อของอสังหาริมทรัพยในพอรตมากกวา 12,000 หอง ทางบริษัทฯ เห็น

วาตรงน้ีจะมีผลตอการแขงขันกับบริษัทฯ หรือไม 

คำตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

แจงวาคงไมไดแขงกับบริษัทฯ อาจจะเปนการแขงขันของโรงแรมมากกวา 

คำถามที่ 8 : นายกิตติ งามมหรัตน เปนผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

ไมทราบวา Know How ของบริษัทฯ สามารถทำซอฟตแวร ERP ของบริษัททั่วไปไดหรือไม 

นอกจากโรงแรมอยางเดียว 

 คำตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 26 ของ 27- 
 

ทำไดถาเปนแงของ Back End แตถา Front End ไมสามารถทำได เพราะวาความตองการของ

ลูกคาไมเหมือนกัน แตถาเปน Back End เชน AP GL แบบนี้สามารถทำได ตอนนี้มีของคนไทย

พยายามคิด ERP ขึ้นมาพอสมควร นอกจากนี้ คุณเฉลิมพล ตูจินดา กรรมการ แจงเพิ่มเติมวา

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (สวทช.) มีบริษัทแนวนี้อยูพอสมควร ซึ่ง

รัฐบาลก็ผลักดันเรื่องนี้ มีชวงราคาขายตั้งแตหลายลานบาท จนถึงคิดราคาตามรายการ มีเยอะ

มากซึ่งก็ขึ ้นอยูกับบริษัทฯ วาตองการทำไปแขงกับใคร คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ แจงตอวาถา

สถานการณดีข้ึนมีความเปนไปไดสูงท่ีบริษัทฯ จะทำแบบดังกลาวเนื่องจากซอฟตแวรบางตัวของ

โคแมนชี่สามารถนำไปใชได และเทคโนโลยีของบริษัทฯ มีความสามารถพอที่จะทำได แตวา

ตอนนี้บริษัทฯ ยังไมกลาเขาไปในตลาดของซอฟตแวร ERP  เพราะวาตลาดตรงน้ันมีการแขงขัน

กันพอสมควร 

คำถามที่ 9 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

สรุปวาที่ดิน ทางบริษัทฯ ไดซื้อที่ดินหรือไม 

คำตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ทางบริษัทฯ ยังไมไดซื้อที่ดิน ดำเนินการทำการศกึษาความเปนไปไดเพียงอยางเดียว โดยขั้นตอน

การสรางตึก Travel Tech Building ตองทำการศึกษาความเปนไปไดกอน ถาไมทำการศึกษา

ความเปนไปได โครงการก็ตองยกเลิก เมื่อทำการศึกษาความเปนไปไดเสร็จ ก็ตองดูแบบ

โครงสรางตึกที่ออกแบบมาวาถูกตองหรือไม ถาถูกตองก็สามารถดำเนินการตอได 

คำถามที่ 10 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

เมื่อบริษัทฯ มีแผนดำเนินการจะสรางตึก Travel Tech Building ผูถือหุนตองมาประชุมผูถือหุน

กันใหมหรือไม และตองใชคะแนนเสียงประมาณเทาไร 

คำตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แจงวาตองประชุมผูถือหุนอีกครั้ง โดยตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของ

จำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คำถามที่ 11 : นายอนุ วองสารกิจ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

ธุรกิจ Food Delivery หรือ Online Shopping บริษัทฯ สามารถมีสวนรวมไดหรือไม 

คำตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ตอนนี้บริษัทฯ มีลูกคาใน Portfolio เปนโรงแรมประมาณ 800 ราย รานอาหารประมาณ 5,000 

ราย และสนามกอลฟ บริษัทฯ พยายามจะทำเกี่ยวกับการบริการ แตตอนนี้ไมสามารถบอก

รายละเอียดได 

คำถามที่ 12 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

มีโอกาสท่ี ซินเนเจอร จะเขามาทำธุรกิจ Food Delivery หรือไม 

คำตอบ : นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด มุงเนนอยูที่ธุรกิจรานอาหาร เกินรอยละ 90 ในเวลาที่ 

ผานมา บริษัทฯ เห็นแพล็ตฟอรมของ Food Delivery ที่เขามา ถาถามวา Technology ของ

ซินเนเจอร สามารถทำไดหรือไม บริษัทฯ สามารถทำได แตทุกแพล็ตฟอรมที่ซินเนเจอรเห็นใน
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ตลาด Food Delivery ขาดทุน เนื่องจากตองใชเงินในดานการตลาด และคาจางคนขับ ก็ตอง

เสียคาใชจาย ธุรกิจในอุตสาหกรรม Food Delivery ยอมขาดทุนกอนเพ่ือจะหาบุคคลากรมาขบั

รถ แลวเก็บลูกคาเพ่ิม 10 บาทหรือสงฟรี ซึ่งบริษัทฯ เปนบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ

ไทย ถาบริษัทฯ จะตองทุ มเงินเยอะแลวขาดทุนอาจจะตองพิจารณาอยางรอบคอบ แตถึง

อยางไรรานอาหารที่อยูในแพล็ตฟอรม Delivery ยังใชซอฟตแวรของซินเนเจอรอยู ซินเนเจอร 

พยายามพัฒนาซอฟตแวรใหลูกคาสามารถสั่งอาหารกับรานอาหารไดโดยตรง แตซินเนเจอรยัง

ไมไดทำ Delivery เนื่องจากมีคาใชจายที่คอนขางสูง 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกำกับ

ดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว เพื่อเปนหลักฐานอางอิงและ

ตรวจสอบได จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุนและไดสละเวลาอันมีคาเขารวมประชุม

สามัญผูถือหุน ประจำป 2563 และไดกลาวปดการประชุม 

 

ปดการประชุม:    เวลา 16.30 น. 

  

 อนึ่ง สรุปจำนวนผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 79 

ราย คิดเปนจำนวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 46,091,771 หุน หรือคิดเปนรอยละ 34.3968 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด 

จำนวน 134,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ไดตรวจสอบคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว 
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