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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2563 

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

ณ หองฟอรจูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน 

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 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 / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดี / ประธานเจาหนาที่บริหาร 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 
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ผูสังเกตการณ 

1 คุณขนิษฐา ยิ้มใย ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย 

เพอรซี่ ลอว แอนด แอสโซซเิอท 

ระบบการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียงในวันนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จำกัด 

 

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น. 

นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดกลาวเปดการประชุม พรอมทั้งเปนผูดำเนินการ

ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เปนเวลา 13.30 น. โดยมีผูลงทะเบียนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 98 ราย 

(แบงเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จำนวน 46 ราย เปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 42,497,395 หุน ผูรับมอบฉันทะ จำนวน 

52 ราย เปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 4,962,180 หุน) รวมจำนวนหุนทั้งที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ เปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 

47,459,575 หุ น หรือรอยละ 35.4176 ของจำนวนหุนที ่จำหนายไดทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ น จึงมีองคประชุม 

เพียงพอที่จะดำเนินการประชุมผูถือหุนตอไป 

กอนเขาสูวาระการประชุม นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เปนพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ไดชี้แจงตอผูถือหุนถึงวาระ

การประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ใหทานผูถือหุนทราบ ดังตอไปนี้ 

การประชุมผูถือหุนในวันนี้ ประกอบดวย 3 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแก 

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 ่ 1 จะตองผานมติอนุมัตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที ่ 2 จะตองผานมติอนุมตัดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมมเีสียงคดัคานตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียง 
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การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3 เปนการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  ซึ่งเปดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม หรอืแสดงความเห็น

ในเรื่องตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาหลักเกณฑ และเงื่อนไขของ

กฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง 

ผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระนั้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมผูีถือหุนที่มี

สวนไดเสีย 

ในการลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม หากผูถือหุนทาน

ใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ใหผูถือหุนทำเครื่องหมายถูกในชอง □ ไมเห็นดวย หรือ □ งดออกเสียง ในบัตร

ลงคะแนน 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 

สำหรับผูถือหุนที่ตองการกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานได โดยสง

บัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีที่โตะนับคะแนนที่อยูบริเวณประตูทางเขาออก 

เมื่อการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จสิ้นแลว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการ

ลงมติในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขา

ประชุมท้ังดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแตละวาระจะใชจำนวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระนั้น ๆ 

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอขอมูลในแตละวาระและ

เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แลวจึงจะใหมีการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยเนื่องจาก
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การประชุมวิสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ เปนการประชุมในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพื่อสุขอนามัยของสวนรวม บริษัทฯ จึงไมจัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม กรณีมีขอซักถามหรือตองการแสดงความคิดเห็น  

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดของวาระเพ่ิมเติม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอรมสง

คำถาม และสงใหเจาหนาที ่บริษัท หรือ สแกน QR Code Line Official Account เพื ่อส งคำถามไดเชนเดียวกัน ทั ้งนี้  

โปรดระบุรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุวาเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ในแบบฟอรมใหครบถวน 

เพ่ือประโยชนในการจัดทำรายงานการประชุม หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีเรือ่งสอบถามอ่ืน ๆ ที่ไมเก่ียวของกับวาระการ

ประชุมในครั้งน้ี ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอรมสงคำถาม หรือถามเขามาไดที่ชองทาง Line 

Official Account ไดเชนกัน โดยบริษัทฯ จะตอบขอซักถามในวาระท่ี 3 วาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

เพื่อความโปรงใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเชิญอาสาสมัครจากผูเขารวมประชุม 1 ทาน เพื่อเปนสักขีพยานใน

การนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางสาวมนัสนันท เชื้อบุญจันทร ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดเสนอเปน

ตัวแทนเพื่อทำหนาที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งนี้ 

นางสาวขน ิษฐา ย ิ ้มใย ทำหน าที ่ เป นผ ู ส ั งเกตการณของการประชุมคร ั ้ งน ี ้  จากสำน ักงานกฎหมาย  

“เพอรซี่ ลอว แอนด แอสโซซิเอท” และระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย “บริษัท ควิดแลบ จำกัด”  

ประธานฯ ไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563  

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และบริษัทฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็น 

สมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที ่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือไม  

ซึ่งผูถือหุนมีประเด็นสอบถามดังนี้ 

นายกิตติ งามมหรัตน ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

คำถาม 1: การประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมในสัดสวนนอย ผูบริหารมีความคิดเห็นอยางไร 

นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : เนื่องจากการประชุมวิสามัญครั้งนี้ มีวาระนอยมีแคสองเรื่อง และยังประกอบดวยการ

แพรระบาดโรคโควิด–19 ทำใหผูถือหุนรายใหญไมสะดวกเขารวมประชุมและเปนวาระที่ไมใช

เรื่องสำคัญมาก 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 

2563 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 3 ราย เปนจำนวน 2,915,801 หุน 

รวมมีผู เขารวมประชุมทั้งหมด 101 ราย รวมจำนวนหุนทั้งหมดในวาระนี ้ 50,375,376 หุน 
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คิดเปนรอยละ 37.5936 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

  จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 50,375,376 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 50,375,376 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 101  

   

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เพื ่อเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่  

ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ขอ 38 (6) (ก) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตามที่ระบุไวในคำขออนุญาตหรือแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน จะตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุม 

ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม

มีเสียงคัดคานตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ ทจ. 71/2561 เรื ่องรายงานในหนังสือ 

นัดประชุมผูถือหุนของบริษัทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตามแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงนิตามแบบแสดงรายการท่ีไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนการ

เสนอขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัท 3 วัตถุประสงค คือ 

1. ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เก่ียวเนื่องกันของบริษัทและบริษัทยอย จำนวน 30 ลานบาท 

ระยะเวลาในการใชเงนิโดยประมาณ ป 2559 - 2560  

2. ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทยอย จำนวน 30.3 ลานบาท ระยะเวลาในการใช

เงินโดยประมาณ ป 2559 – 2561 

3. งบประมาณเพื่อเขารวมลงทุนในบริษัทอื่น จำนวน 189 ลานบาท ระยะเวลาในการใชเงิน

โดยประมาณ ป 2560 – 2561 

โดยบริษัทไดทำการใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เก่ียวเนื่องกันของบริษัทและบริษัทยอยเปน

ที่เรยีบรอย รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบรษิัทและบริษัทยอยมีเพียงพอ และรวมลงทุนในบริษัท

อื่นตามแผนการลงทุนในอนาคตเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งเงินจากการเพิ่มทุนยังคงเหลือ 125.36 

ลานบาท ในธุรกิจดานงานพัฒนา ติดตั้ง และใหบริการดานการทองเท่ียวอาจไมเพียงพอตอการ

เติบโตทางดานธุรกิจอยางยั ่งยืน บริษัทจึงเห็นควรที่จะเสนอใหผู ถือหุ นพิจารณาถึงการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก

ประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทคงเหลือเงินท่ีไดจาก

การเพิ่มทุน ตามรายงานการใชเงินเพ่ิมทุนลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี ่ยวเนื่องกันของบริษัทและบริษัทยอย จำนวนเงินที่ใชไป 

8.61 ลานบาท จำนวนเงินคงเหลือ 21.39 ลานบาท 

2. ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทยอย จำนวนเงินที่ใชไป 7 ลานบาท จำนวนเงิน

คงเหลือ 23.30 ลานบาท 

3. งบประมาณเพื่อเขารวมลงทุนในบริษัทอื่น จำนวนเงินที่ใชไป 108.33 ลานบาท จำนวนเงิน

คงเหลือ 80.67 ลานบาท 

รวมทั้งสิ้น จำนวนเงินที่ใชไป 123.94 ลานบาท จำนวนเงินคงเหลือ 125.36 ลานบาท โดย

วัตถุประสงคการใชเงินใหมแบงออกมาเปน 2 สวนดังน้ี 

1. ลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวไมวาจะ

เปนทางตรงหรือทางออม จำนวนเงินที่คาดวาจะใช จำนวน 62.68 ลานบาท และระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ ภายในป 2566 

2. ลงทุนในธุรกิจใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ จำนวนเงินที่คาดวาจะใช 

จำนวน 62.68 ลานบาท และระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ ภายในป 2566 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 125.36 ลานบาท 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงนิเพิ่มทุนที่ไดรบัจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก

ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก โดยจะเปนการนำไปลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว 

หรือธุรกิจ ที่เกี่ยวของ ดานการทองเที่ยว ไมวาจะเปนทางตรง หรือทางออม และใหบริการ

ทางดานเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งการลงทุนในอนาคตหากบริษัทมีการลงทุน ยังคง

เปนไปตามเกณฑของการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยแบงวัตถุประสงคการใชเงินเปน 

2 วัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวไมวาจะ

เปนทางตรงหรือทางออม 

บริษัทมีเปาหมายในชวงป 2563 – 2566 ที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหกวางมากขึ้น จาก

การเปนผู นำในการพัฒนา และใหบริการโปรแกรมดานการทองเที ่ยวแบบครบวงจรใน

ระดับประเทศ มาเปนผูนำในการบริการดานการทองเที ่ยว หรือธุรกิจที ่เกี ่ยวของดานการ

ทองเท่ียวไมวาจะทางตรงหรือทางออม 

และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทมีเปาหมายที่จะทำการศึกษาความเปนไปไดท่ีจะลงทุน 

หรือรวมลงทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งเปนผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสนามกอลฟ ธุรกิจสปา ธุรกิจจองเพื ่องานทองเที ่ยว ธุรกิจนำเที่ยว  

เปนตน ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของ

บริษัท ตอไปในระยะยาว 

2. ลงทุนในธุรกิจใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

บริษัทมีเปาหมายในชวงป 2563 – 2566 ในการลงทุน หรือรวมลงทุนกับบริษัทอื ่นในดาน

เทคโนโลยี ซึ่งเปนธุรกิจที่เพิ่มศักยภาพใหกับการแขงขัน โดยทุกธุรกิจจะมีการใชเทคโนโลยีเขา

มาพัฒนาทั้งดานกระบวนการทำงานและกระบวนการทางความคิด  

จึงเปนธุรกิจที่เหมาะสมกับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีพื้นฐานทางดานโปรแกรม ซึ่งเปนจุดเริ่มตน

ของเทคโนโลยีที่สำคัญ บริษัทสามารถปรับตัวไดกับทุกธุรกิจที่จำเปนตองใชเทคโนโลยี เชน  

E-Commerce, Logistic, Health Care, Startup และการเกษตร เปนตน 
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ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ ่มเติม หรือไม  

ซึ่งผูถือหุนมีประเด็นสอบถามดังนี้ 

คุณชัยรัตน คงสนุทร ผูรับมอบฉันทะจากคุณนวันวัจน โตเจริญนวิัติศัย 

คำถาม 1 : เหตุใดวาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงิน IPO จึงไมขออนุมัติในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนป 2564 หรือผูบริหารมีโครงการเรงดวนที่ตองใชเงิน IPO ใชหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ไมไดมีโครงการเรงดวนที่ตองใชเงิน IPO บริษัทยังไมมีแผนขนาดนั้นแตถาบริษัทรอถึง

ประชุม AGM ครั้งหนาตองรออีก 6 เดือน ซึ่งเปนระยะเวลาที่นานมากถาไดอนุมัติจากผู ถือหุน 

บริษัทก็จะสามารถดำเนินการศึกษาการลงทุนไดทันที 

คุณชัยรัตน คงสุนทร ผูรับมอบฉันทะจากคุณนวันวัจน โตเจริญนิวัติศัย 

คำถาม 2 : ในปจจุบันอุตสาหกรรมดานการทองเท่ียวมคีวามเสี่ยงมากข้ึน บริษัทมีแนวทางการ

รับมืออยางไรในอนาคต 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : เปนเรื่องเกี่ยวของกันกับการประชุมในวันนี้ บริษัทตองยอมรับวาการทองเที่ยวมาถึง

จุดนี้ไดอยางไร ปกติประเทศไทยอยูในระดับสูงสุดมาโดยตลอด บริษัทมีจังหวะโชคดีตรงที่วา

บริษัทใชเงินที่ไดรับจาก IPO ลงทุนตามวัตถุประสงคอยางครบถวน บริษัททำการ IPO ป 2559 

จนถึงปจจุบัน บริษัทไดทำตามแผนที่วางไวเปนผู นำดาน Tourism Technology บริษัทมี

ซอฟตแวรเกี่ยวของกับการบริหารงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวใหครบ เชน ซอฟตแวรโรงแรม 

ซอฟตแวรร านอาหาร ซอฟตแวรสปา ซอฟตแวรสนามกอลฟ จนกระทั ่ง โครงการ Online 

Travel Agent และบริษัทมีเงินเหลือกวารอยลานบาท พบวาการแพรระบาดโรคโควิด–19 

สงผลใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวไปไดไมไกลมากนัก อีกทั้งอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะกลับมาเปน

เหมือนเดิมอาจจะใชเวลาพอสมควร บริษัทเลยคิดวาเงิน IPO กวารอยลานบาท และเงินที่ไมใช 

IPO อีกกวารอยลานบาท รวมแลวกวาสามรอยลานบาท สามารถทำประโยชนไดและบริษัทจึง

มองอยางอ่ืนท่ีไมใชการทองเที่ยวอยางเดียว บริษัทจึงเพ่ิมวัตถุประสงคการใชเงินใหหลากหลาย

มากขึ้น จากการสอบถามผูรูทั้งหมดมองวาตองใชเวลา 2-3 ป กวาการทองเที่ยวไทยจะกลับมา

เหมือนป 2562 

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 3 : ทำไมวาระนี้ถึงไมอยูในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : บริษัทวางวาระเรียบรอยและประกอบกับการแพรระบาดของโรคโควิด–19 ชวงเวลา

นั้นยังไมไดคิดไกลขนาดนี้วาการแพรระบาดโรคโควิด–19 จะสงผลตอการทองเท่ียวมากแคไหน 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 4 : ผมสงสยัวาในป 2562 รายไดมากที่สุด แตปรากฏวากำไรนอยลงจากป 2561 ทำให
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ไมเขาใจวา ปกติรายไดเพิ ่มขึ ้นกำไรควรจะมากขึ ้นแตทำไมรายไดเพิ ่มขึ ้นกำไรถึงลดลง 

ป 2562 เปนปที่ดียังไมมีกำไร ซึ่งป 2563 นาจะขาดทุนและอีกอยางที่ gogojii ถูกเลื่อนการ

เปดตัวออกไป ถาไมเปดตัว gogojii ก็มีรายจายประจำอยูหากเก็บไปสักพักนึง gogojii จะไมมี

ประโยชนและอาจมีคูแขงท่ีสามารถทำไดดีกวา 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : มี 2 เรื่อง เรื่องแรกกำไรที่ลดลง ถามองที่งบเดี่ยวจะมคีาใชจายบางตัวที่มากระทบงบเด่ียว

พอสมควร ถาหากบริษัทไปทำ M&A กับบริษัทอื่นจะกระทบกำไรขาดทุนของงบเดี่ยวจะมีเรื่องของ

การดอยคาพอสมควร แตถากลาวถึงบริษัทรายไดยังดีอยู ไมงั้นคงไมสามารถจายโบนัสใหพนักงาน

เรื่องที่สอง gogojii บริษัทอยากเปดตัวใหเร็วที่สุดจังหวะที่บริษัทหยุดเนื่องจากการแพรระบาด

โรคโควิด–19 สิ่งที่บริษัททำทันที บริษัทพยายามลดคาใชจายลง เชน เงินเดือนพนักงาน ซึ่ง

ตอนนี้ gogojii กำลังจะกลับมา บริษัทคิดวาสถานการณจะดีขึ้นในไตรมาส 1 ป 2564 ถาในแง

ของการลงทุนบริษัทพัฒนา gogojii เก ือบกวา 10 ลานบาท ในแงของ Front end หรือ  

Back end หรืออื่น ๆ ตามมาตราฐานการบัญชีถือวาเปนสินทรัพย ถาเริ่มเปดตัวผลิตภัณฑจะ

เริ่มตัดคาเสื่อมมันจะเกิดคาใชจายข้ึนมาทันที ไมใชตัวเลขทางดานเงนิสดแตเปนตัวเลขทางดาน

บัญชีซึ ่งจะทำใหกระทบงบการเงินรวมของบริษัท จุดที่บริษัทมองวา gogojii สามารถสราง

รายไดนาจะเปนไตรมาส 1 ป 2564 ควรจะเริ่มมีคาใชจายชวงไตรมาส 1 ป 2564 และมีรายได

มากพอที่จะครอบคลุมคาใชจายเพื่อไมใหขาดทุน แตพอใกลไตรมาส 1 ป 2564 ตองลองดูอีก

ครั้งวาการแพรระบาดโรคโควิด–19 รอบสองจะแพรระบาดอีกหรือไม 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 5 : ในเมื ่อบริษัทกังวลคาใชจายที่เกิดขึ้นกับ gogojii แตตอนนี้ผู บริหารกำลังเสนอ

โครงการใหมซึ่งยังไมรูวาเปนธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเหมือนกับวาเริ่มใหมทั้ง ๆ ที่ gogojii ลงทุนไป

แลวพัฒนาไปจนสิ้นสุด เหมือนกับวาบริษัททำหนารานเสร็จ บริษัทควรจะมองถึงทรัพยากรที่

บริษัทมีแลวพัฒนาใหดีขึ้น สวนที่บอกวาป 2562 เรื่องเกี่ยวกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมา

จากคาใชจายพนักงานแตคิดวานาจะใชเง ินมากเกินไปเนื ่องจากพาพนักงานไปทองเที ่ยว

ตางประเทศ ซึ่งตรงนั้นคงไมสามารถตำหนิไดเนื่องจากเวลานั้นภาพรวมของบริษัทยังดีอยู เมื่อ

ภาพรวมมันเปลี่ยนไปแลวบริษัทยังมีโครงการใหม ๆ ท้ังที่บริษัทลงทุนกับ gogojii ยังไมมั่นใจ

เลยวาจะทำตอหรือไม และโอกาสขาดทุนคอนขางสูง บริษัทมีโครงการใหมขึ้นมา ผมมองวา

นาจะกลับมาดูที่ทรัพยากรที่มีอยูและหาโอกาสที่สามารถสรางรายได แตถาบริษัทคิดจะลงทุน

ประเภทอื่น ผมวาถาทำธุรกิจที่บริษัทไมถนัดนาจะขาดทุนแนนอน ความเห็นผมเปนลักษณะนี้

ครับ 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : เรื่องเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทแจงไปเปนที่เรยีบรอยอาจคงไมไดกลาวถึงรายละเอียด 

ตองพูดถึงเรื่อง gogojii ผมยังไมบอกวาบริษัทท้ิง gogojii แคเลื่อนไปอีก 2-3 เดือน เพ่ือใหมั่นใจ

วารายไดที่จะเกิดข้ึนในไตรมาส 1 ป 2564 สามารถครอบคลุมรายจายที่เกิดขึ้น บริษัทลงทุน 30 

ลานบาทไมมีเหตุผลที่ตองทิ้ง gogojii ถาไมมีการแพรระบาดโรคโควิด–19 รอบสอง gogojii 

พรอมเปดตัวในไตรมาส 1 ป 2564 หรือ เดือนมกราคมป 2564 
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บริษัทมีเงินประมาณ 300 ลานบาท ตองหาทางไปลงทุนในธุรกิจอื่นแตตองระวังมากกวาเดิม 

บริษัทลองไปศึกษาธุรกิจที่นาสนใจแตไมไดหมายความวาศึกษาทุกธุรกิจและจะตองลงทุนทุก

ธุรกิจ เหมือนบริษัทมีเทคโนโลยี มีเงินที่จะสามารถสรางโอกาสใหกับบริษัทและบริษัทมีฐาน

ลูกคาโรงแรมกวา 1,000 ราย รวมถึง Synature มีลูกคารานอาหารกวา 5,000 ราย บริษัท

อยากทำอะไรใหกับลูกคามากกวาดาน IT โอกาสคอนขางสูงถาบริษัทไดศกึษาในธุรกิจน้ัน แตใน

อดีตบริษัทไมเขาไปศึกษาเนื่องจากถูกควบคุมดวยวัตถุประสงคการใชเงิน IPO วาบริษัทเปน

เฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทองเที่ยวเหตุผลที่มาประชุมในวันน้ี เพราะวาลูกคาเดิมตองการ

อะไรมากกวาเรื่อง IT แตตองไปศึกษาเพิ่มเติมและดูวามีความเสี่ยงมากแคไหน 

บริษัทจึงมอง 2 ทางคอื 

1. เกี่ยวกับการทองเที่ยวบริษัทสามารถทำธุรกิจดานการทองเที่ยวมากกวาดาน IT ไดหรือไม  

จากฐานลูกคาเดิมท่ีบริษัทมีอยู 

2. บริษัทมีความรูเรื่องซอฟตแวรการเขียนโปรแกรม บริษัทอาจไปเขียนโปรแกรมมากกวาดาน

การทองเที่ยวไดหรือไม เชน เขียนโปรแกรมดาน Healthcare หรือเรื่อง E- Commerce ได

หรือไม แตบริษัทไมรูถึง Business know-how ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งตอนนั้นบริษัทอาจจะ

หาหุนสวนในการลงทุน เชน บริษัทอาจจะไปรวมกับบริษัทท่ีเกงดาน Healthcare แตอาจไมเกง

ดานเทคโนโลยี บริษัทอาจจะกลายเปนบริษัทเทคโนโลยีดาน Healthcare ที่ดีขึ้นมาเปนหนึ่ง

บริษัทของไทย ภาพรวมประมาณนี้ โดยสรุปการประชุมในวันนี้เพ่ือดูวาบริษัทสามารถหาโอกาส

ในธุรกิจดานอ่ืนไดหรือไม นาลองไปศึกษาดู แตธุรกิจภายในกลุมบริษัทยังเหมือนเดิม 

คุณจรูญเกียรติ อัครศลิป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 6 : เทาที่ฟงดู gogojii ที ่ย ังไมเปดตัวเนื ่องจากกังวลเรื่องคาใชจาย ซึ ่งขาดทุนอยู

ในตอนนี้ ถาบริษัทนำเงินไปลงทุนอยางอื่นเพิ่ม ซึ่งผูบริหารพูดวาตองเริ่มศึกษาใหม ผมเห็น

บริษัทในตลาดหลักทรัพยหลายบริษัทผมขอยกตัวอยาง เชน บริษัทแหงหนึ่ง เมื่อกอนทำอาหาร

สัตว อาหารสัตวทะเล อาหารกระปองเลี้ยงปลา เลี้ยงหมูประเภทนี้ ปรากฎวาบริษัทมีเงินเหลือ

อยางมากและนำเงินไปลงทุนในพลังงานทางเลือก ความรอนใตโลกของญี่ปุน ซื้อโรงไฟฟาจาก

ญี่ปุนเปนพันลาน แตตอนนี้ปรากฏวาไมคุมเงินทุนที่ไดลงทุนไปจึงขายบริษัท ตอนนี้ยังมีปญหา

เรื่องขายบริษัทแตผูซื ้อไมจายเงินทุนคืน บริษัทแหงนี้ ราคาจากเมื่อกอนหุนละ 6 – 7 บาท

ตอนนี้เหลืออยูหุ นละ 0.20 – 0.30 บาท ถาบริษัทสามารถทำกำไรไดดวยตนเอง ซึ่งมีเหตุผล

รองรับไดที่จะนำเงินไปลงทุนดานอื่น ขณะนี้ดูแนวโนมบรษิัทไมรูวาจะสามารถทำกำไรไดหรือไม 

ถาขาดทุนหลายปติดตอกันอยางนอยถามีเงินอยูจะชวยรักษาบริษัทได ตอนซื้อบริษัทอื ่นเปน

เรื่องที่งายแตตอนถอนมันเปนเรื่องยาก เพราะวาการลงทุนบริษัทสมมุติวา บริษัทลงทุน 100 

ลานบาทแตตอนเลิกธุรกิจอาจจะมีคาใชจายที่เพิ่มเขามาเพราะวาบริษัทตองจายเงินชดเชย

พนักงาน บางครั้งบริษัทลงทุน 100 ลานบาทพอตอนเลิกธุรกิจอาจจะเสียทั้งเงินลงทุน 100 ลาน

บาทและเปนหนี้อีก 50 ลานบาท ซึ่งคาใชจายพวกนี้คอนขางสูง สิ่งที่บริษัทมีอยูนำมาขาย

สามารถทำกำไรได ถาบริษัทนำเงินไปใชผูถือหุนจะเสียหายทันทีหากบริษัทขาดทุนหุนไมไดลง

จาก 2 บาทเหลือ 1 บาท คนซื้อหุนราคา IPO 7.80 บาทถาเหลือ หุนละ 0.20 บาทเหมือนกับ

บริษัทแหงน้ี ที่เคยเกิดข้ึนมาเหลืออยูหุน 0.20 บาท ผมพูดในฐานะผูถือหุน 



รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 
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-หนา 10 ของ 18- 
 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

คำตอบ : อันนี้ก็แลวแตมุมมองวาผูถือหุนกังวลแคไหน นำเงินเก็บไวกับสถาบันการเงินกอน  

หรือบางทานอาจจะมองกวามีเงินสดไวไดรับดอกเบี้ยนอย ถาผมเปนผูถือหุนเหมือนกัน ผมอยาก

นำเงินไปลงทุนดานอื่นนอกจากถือเงินสด แตอันนี้ก็แลวแตทานผูถือหุนก็อาจจะไมเห็นดวยวา

ลงทุนตอหรือเก็บเงินสดไว แตผูบริหารมองวาอยากนำเงินไปลงทุนตอ เพียงแตวาลงทุนชวงนี้มี

ความเสี่ยงแตคณะกรรมการความเสี่ยงมองเห็นชัดในเรื่องดังกลาว เมื่อกอนอาจจะศึกษา 3 

บริษัทไดลงทุน 1 บริษัทครั้งนี้อาจจะตองศึกษา 10 บริษัทเพื่อไดลงทุน 1 บริษัท แตดีกวาไม

ศึกษาอะไรข้ึนอยูที่การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งน้ีวาจะเลือกแบบไหน 

คุณกิตติ งามมหรตัน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 7 : ความสามารถหลักของบริษัทชำนาญเรื่องซอฟตแวรเปนหลัก จึงอยากใหบริษัท

มองเห็นในเรื่องนี้ ไมอยากใหไปลงทุนในรานอาหารกับสปาเพราะคิดวามีหลายบริษัททำและคิด

วาไมไดใชความสามารถของบรษิัทไดอยางเต็มที่ 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : กลุมบริษัทในเครือตอนนี้มคีรบดานซอฟตแวรดานการทองเท่ียว แตทางบริษัทอาจจะ

คลองเรื่องของโรงแรมมีลูกคามากที่สุดในประเทศไทยเพราะมีลูกคากวาพันรายและแสนกวา 

Rooms Night แตในทำนองเดียวกัน Synature มีลูกคารานอาหารมากกวา 5,000 รานอาหาร 

ทำซอฟตแวรดาน POS และมีโปรแกรมดานสปา นอกจากนี้มีบริษัทซอฟตแวรชื่อ AI SOFT 

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องตั๋วเครื่องบิน และสนามกอลฟ ชื่อบริษัท Win star tech นอกจากนี้

บริษัทเปดตัวเวอรช่ันใหมตลอด มีแผนก Develop ที่มาพัฒนาซอฟตแวรใหม ๆ อยูตลอด ปนี้มี 

2 ตัวท่ีพัฒนาคือเร่ืองของการรักษาระยะหางในการพูดคุยกับทางโรงแรมและทำอยางไรใหลูกคา

ที่มาพักไมตองเขาใกลพนักงานของโรงแรม อันนี้เปนสิ่งที่บริษัททำ และเรื่องของความปลอดภัย

ของขอมูล บริษัทพัฒนาเวอรชั่นใหมมาใหปลอดภัยมากขึ้นเพื่อใหโรงแรมใชประโยชนไดอยาง

เต็มที่ ทำนองเดียวกัน Synature ก็พัฒนาเวอรชั่นใหมอยูตลอดเหมือนกัน บริษัทลงทุนทั้งวงจร

ดานการทองเที่ยว ถาบริษัทรวมทั้งเครือผูบริหารมองวาบริษัทสามารถเขียนโปรแกรมไดอยาง

หลากหลาย เพียงแคบรษิัทยังไมรูหลักการดำเนินงานของธุรกิจของอุตสาหกรรมท่ีไมคุนเคย 

คุณกิตต ิงามมหรัตน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 8 : ผมมองวาบริษัทมีความสามารถทางดานซอฟตแวรมากและบริษัทซอฟตแวรคุณคา

มหาศาลในตางประเทศ แตตอนนี้ผมมองวาบริษัทจำกัดอยูแคดานการทองเที่ยว แตผมมองวา

ซอฟตแวรสามารถไปไดหลากหลายดาน บริษัททำ ERP ของโรงแรมผมวาทำไดดีและเปนที่ 1 

ความสามารถตรงน้ีสามารถทำซอฟตแวร ERP อยางอ่ืนไดหลากหลายไมตองไปทำใหญแบบ SAP 

แตตลาด SME ตอนนี้สุดทายตองมีระบบ ERP กอนเกษียณผมมีบริษัทซื้อซอฟตแวร ERP เสีย

คาใชจายเกินสองลานบาท ของโรงแรมทั้งระบบแคลานกวาบาท ตอนนี้ตลาดระบบ ERP ใหญ

มาก ตอนนี้ผมอยากใหมองวาบริษัทนาจะตอยอดไปอุตสาหกรรมอ่ืนนั้นคือจุดหลักของผม 

คุณสมบูรณ ศขุีวิริยะ 

คำตอบ : คำถามนี้มีผูถือหุนจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 เหมือนกันแตเนื่องจาก
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ติดการแพรระบาดโรคโควิด–19 บริษัทมีความรู เรื ่องการพัฒนาซอฟตแวรมหาศาล บริษัทมี

โปรแกรมเมอรทำงานอยูจำนวนมาก นี้คือเหตุผลวาอยากลองศึกษาธุรกิจอื่น ที่บริษัทวางแผนไว

เห็นชัด ๆ ซอฟตแวรไทยยังไมชำนาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไมวาจะใน Logistic, Heathcare, 

E-Commerce, Start up และการเกษตร บริษัทสนใจแตบริษัทคงไมทำเรื่องการบริการแตจะทำ

เรื่อง IT ถาบริษัทมีโอกาสคุยกับบริษัทที่รู  Business Know-how อาจจะรวมลงทุนกันได นี้คือ

เหตุผลที่มาประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2563 อยากจะขอโอกาสศึกษาในอุตสาหกรรมอื่น แต

อาจจะใชเวลาพอสมควร 

คุณกิตตยิศ อาภาเกียรติวงศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 9 : บริษัทลงทุนตามวัตถุประสงคครบถวนหรือไม การประชุมวิสามัญครั้งนี้เปนการเพ่ิม

จำนวนขอหรือเปลี่ยนแปลงโดยลบจำนวนขอแลวแกไขวัตถุประสงค ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิ 

หรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ไมครับ ของเดิมยังคงไวเปนตัวตนของบริษัท เรื่องที่เรียนใหทราบดานเทคโนโลยีการ

ทองเท่ียวบริษัทมีครบถวนหรือไม คือ โรงแรม รานอาหาร สปา ตั๋วเครื่องบิน พวกนี้บริษัทมีครบ

และมี gogojii แตบริษัทยังบอกไมไดวาดานการทองเที่ยวหมดแคนี้อาจจะเจออะไรที่นาสนใจ

เพิ่มเติมนั้นหมายความวาบริษัทยังไมทิ้งวัตถุประสงคเดิมการคงความเปนผูนำเทคโนโลยีดานการ

ทองเที่ยวยังเหมือนเดิม แตบริษัทยังมองหาชองทางอื่นตลอดเวลา สมมุติวามี Start – up ที่มี

ความสามารถ เขามามีความคิดที ่ดีบริษัทอาจจะไปรวมกับ Start – up แบบนี้เปนตน สรุป

วัตถุประสงคเดิมยังคงเดิม และเพ่ิมวัตถุประสงคใหมเพื่อใหมีชองทางในการลงทนุเพ่ิมเติม 

คุณธีรพล วีรพันธุชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 10 : ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีกลาวไดมีการศึกษาแลวหรอืยังวาเปนธุรกิจประเภทใด 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : 1.มองหาในแง Service Provider ใหกับโรงแรมรานอาหารอะไรไดบาง คงการันตี

ในตอนนี้ไมไดแตถาเทยีบใหฟงยกตัวอยางเชน โรงแรมมีปญหาเร่ืองการแพรระบาดโรคโควิด–19 

มีปญหาเรื่องจางพนักงานและตองเลิกจางพนักงานจำนวนมาก บริษัทตองไปดูวาบริษัทสามารถ

ทำ Outsource ใหกับโรงแรมไดหรือไม เปนตน อันนี้เปนตัวอยางเพราะบริษัทยังไมรูจะลงทุน

อะไรเหมือนกันรูวาไปหาโอกาส เจอโอกาสแลวมาศึกษาธุรกิจนั้น ๆ ตอ ถาไมเสี่ยงบริษัทพรอม

จะลงทุนเพราะวาอุตสาหกรรมทองเท่ียวมีการใหบริการหลากหลายมากที่ไมใช IT ที่คิดวาบริษัท

มีความรูที่จะไปชวยโรงแรม หากแบงเรื่องการบริการดานการทองเที่ยวแบงออกเปน 5 เรื่องที่

เก่ียวของกับการทำ Outsource เชน การสรางรายได คาใชจาย การจัดการทรัพยากรบุคคลากร 

และเรื่องนวัตกรรม บริษัททำซอฟตแวรทุกวันอาจจะคิดวาแคนี้เพียงพอตอการบริหารงาน

โรงแรม อาจจะลืมคำนึงวามีนวัตกรรมอีกมากที่บริษัทนึกไมถึงอาจจะตองมองเพิ่มเติม 2.การ

นำเอาความสามารถซอฟตแวรท ี ่บร ิษ ัทมีใช ให เกิดประโยชนต อ ซึ ่ งบริษัทมองวาม ี  5 

อุตสาหกรรมที่นาสนใจ ที่บริษัทนาจะพัฒนาหรือวารวมทุนกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

เพ่ือผลิตซอฟตแวรที่ดีออกมา 



รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
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คุณธีรพล วีรพันธุชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 11 : ธุรกิจอ่ืนที่ผูบริหารกลาวจะเปดบริษัทใหมหรือวาเปนการเขาซื้อบริษัทอื่น 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : การเปดบริษัทข้ึนมาใหมไมไดรับรองวาจะไมทำ ถาจากสถานการณตอนนี้ยากมากเปนสิ่ง

ที่บริษัทไมถนัดมีโอกาสลมเหลวสูง บริษัทอาจจะไปหาคนที่อยูในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ที่มีความรู

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นแลวมารวมกัน บริษัทอาจไปถือหุนของบริษัทในอุตสาหกรรมอื่น

บางสวน คิดวาคงไมสรางบริษัทดวยตัวเอง 100 เปอรเซ็นเพราะมีความเสี่ยง 

คุณจรญูเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามท่ี 12 : ถาในกรณีท่ีวาบริษัทจะทำ Software house ซึ่งเหมือนธุรกิจรับเหมากอสราง 

คือลูกคาสั ่งซอฟตแวรมาเปลี ่ยนโรงงานเปลี ่ยนบริษัทใหม ตองเริ ่มพัฒนาใหมซึ ่งการทำ

ซอฟตแวรลักษณะ Trailer made ผมคิดวาไมคอยไดประโยชนเทาไรในแงของธุรกิจ ความ

ไดเปรียบของบริษัทคือการสรางซอฟตแวรเสร็จแลวขาย เพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกคารายตอไป

ตนทุนจะลดลงเนื่องจากไมมีตนทุนคงที่ ถาทำเปนซอฟตแวร Trailer made ดูในตลาดตอนนี้

ปนี ้กำไร ปหนาขาดทุน ตรงนี ้ตองระวังเพราะวาบริษัทจะเปลี ่ยนจากการขายซอฟตแวร

กลายเปน Software house อันน้ีเปนสิ่งที่กังวล 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : บริษัทไมใช Software house บริษัทผลิตและขายซอฟตแวร แตที่มันยากกวานั้นคือตอง

มีบุคคลากรในการพัฒนาซอฟตแวร บร ิษัทไมได ทำ Project base บริษัทไมไดทำลักษณะ 

Customize base เปนประดิษฐและใชยาว แตอยาง AI SOFT ผลิตซอฟตแวรตั๋วเครื ่องบินกับ 

Amadeus บางครั้งมีงาน Outsource ในการเขียนโปรแกรมเปน Project base แตบริษัทไมไดทำ 

คุณจรูญเกียรติ อัครศลิป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 13 : ตอนนี้บริษัทไมไดทำ Software house แตฟงดูบริษัทชำนาญในเรื่องของการทำ

ซอฟตแวร ผมกังวลวาบริษัทกำลังเปลี่ยนเปน Software house ไปรับงานซอฟตแวรมาพัฒนา

อันนี้เปนเร่ืองท่ีนากลัว 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ไมใชแบบนั้นครับ สมมุติวาบริษัทอื่นทำธุรกิจเกี่ยวกับ Heath care บริษัทศึกษาวาดี

ร วมกันทำซอฟตแวรข ึ ้นมาแลวนำไปใชก ับหลาย ๆ ธุรกิจดาน Heath care ได เหมือน 

Comanche ไมใชเปน Customize base ทีละงานเพราะบริษัทรูวามีจุดออนมากบริษัทไมทำ

แบบนั้นและไมใชสิ่งท่ีบริษัทชำนาญ 

คุณกิตติ งามมหรตัน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 14 : ผูบริหารบอกวาบริษัทจะไปทำธุรกิจ Service Provider โดยสวนตัวผมไมเห็น

ดวย ตรงนั้นไมไดใชความสามารถของบริษัท และธุรกิจของ Outsource แบบนั้นผมบอกไดวา

อัตรากำไรนอยมาก ธุรกิจตรงนั้นตองมีการบริหาร การจัดการบุคลากร มันไมคุมที่จะลงทุน 

รายไดไมสูง อยากใหบริษัทมองวาจุดแข็งของบริษัทคืออะไร สินทรัพยของบริษัทคืออะไรความรู
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ทางดานซอฟตแวรพัฒนา ERP ตรงนี้สามารถนำไปตอยอด สมมุติทำซอฟตแวรข้ึนมาแลวขายได

อีกเปนรอยบริษัท เหมือนกับเปนอีกอุตสาหกรรม ตอนนี้ Service Provider ปจจุบันมีหลาย

บริษัททำลักษณะนี้อยูจะแขงขันกับบริษัทอื่นอยางไร มันไมตรงวัฒนธรรมขององคกร บริษัท

ซอฟตแวรคือใชคนนอยแตใชความคิด ถาไปลงทุนดาน Service Provider เปนการใชแรงงาน

เปนเรื่องของการดำเนินธุรกิจ สุดทายบรษิัทจะหลงทางและเสียคาใชจายสูง 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : อยางที่กลาวการลงทุน 2 แบบที่ไดกลาวไป Service Provider หรือ การผลิตซอฟตแวร

ในอุตสาหกรรมอ่ืน บริษัทไปดูทิศทางและโอกาสถามันเสี่ยงสูงบริษัทจะไมลงทุน ในมมุ Service 

Provider บริษัทมองแบบนี ้จะเสียดายไหม เมื ่อบริษัทมีล ูกคาโรงแรม 1,000 ราย และ

รานอาหาร 5,000 ราย ขายไดแคซอฟตแวรอยางเดียว บริษัทเลยมองวาสามารถทำอะไรให

ลูกคามากกวานี้ไดหรือไมกับฐานลูกคาของบริษัท บริษัทตองการศึกษาวาฐานลูกคาขนาดนี้จะ

สามารถทำเงินใหกับบริษัทไดมากกวาการขายซอฟตแวรหรือไม แต 5 อุตสาหกรรมนั้นนาสนใจ 

เพียงแตตองหาผูรูในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มารวมกัน 

คุณกิตติ งามมหรตัน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ : ทำไมบริษัทตองจำกัดแคดานการทองเที่ยว ทั้งที่มีหลายธุรกิจที่นาสนใจบริษัทมี

ฐานลูกคามากกวา 1,000 ราย เปนเรื่องที่นาเสียดาย ซึ่งอีกในมุมมองอุตสากรรมอื่นที่ตองการ

ระบบ ERP ถาบริษัทเขาไปศึกษาตรงนั้นนาจะสรางรายไดกับบริษัทไดมากกวา ที่สำคัญตลาด

คอนขางกวาง 

คุณจรูญเกียรติ อัครศลิป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 15 : เงนิที่ฝากกับสถาบันการเงนิถูกใชตามวัตถุประสงค IPO หรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ใชถูกตองตามวัตถุประสงค เพราะนำเงิน IPO รอยละ 70 ไปลงทุนเทคโนโลยีดานการ

ทองเที ่ยว รานอาหาร สนามกอลฟ สปา และระบบการจอง Online บริษัทลงทุนครบตาม

วัตถุประสงค แตบริษัทใชเงินอยางมปีระสิทธิภาพเหลือเงนิพอสมควร ทั้งที่บริษัทลงทุนครบตาม

วัตถุประสงค ไมใชเงนิเหลือเพราะลงทุนตามวัตถุประสงคไมครบ 

คณุจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 16 : ผมอยากทราบวารายละเอียดในการลงทุนมีมากกวานี้หรือไม ทางผูบริหารบอก

วาอยากนำเงินไปลงทุนแตไมรูจะทำลงทุนเก่ียวกับอะไร ถาไปดูในธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เชน บริษัทแหงหนึ่ง ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยกำไรดีทุกปหลังจากนั้นไปซื้อ

สถานเสริมความงามแหงหนึ่ง ตอนนี้ผูถือหุนขาดทุนมากเหมือนกับวาเริ่มขาดทุนเล็กนอยเลยไป

ซื้อบริษัทอื่น บางครั้งบริษัทเขาไปลงทุนกับบริษัทที่คิดวาดี เหมือนกับผูถือหุน ซื้อหุนบริษัทคิด

วาดี แตปรากฏวาขาดทุนขึ้นมา บริษัทจะเสียหายสูง บริษัทกำลังจะทำธุรกิจแบบ บริษัทแหงหนึ่ง 

หรือรานอาหารแหงหนึ่ง เพราะคิดวาเงินเหลือพอที่จะสามารถซื้อธุรกิจอื่นแตกลับทำใหบริษัท

ขาดทุนมากขึ้น ถายอนกลับไปเหมือนกรณีของธนาคารแหงหนึ่งซึ่งตอนนี้ปดตัวลงมีที่ปรึกษา

แนะนำวาไปลงทุนในตางประเทศแทนที่จะขาดทุนนอยปรากฎวาคราวนี้ขาดทุนเยอะธนาคาร
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เลยปดตัวลง ดังนั้นในเมื่อบริษัทยังไมสามารถทำกำไรไดหรือขาดทุนเล็กนอยในชวงการแพร

ระบาดโรคโควิด–19 ผมคิดวาผูบริหารอยากังวลมากเพราะวาผูบริหารย่ิงพยายามมากแทนที่จะ

ขาดทนุนอย และอีกปหรือ 2 ปจะเริ่มฟน ผมคิดวาการลงทุนพวกนี้คือความเสี่ยง 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ตอนนี้บริษัทกังวลวามผีูถือหุนอยู 2 กลุม อยากเสี่ยงและไมอยากเสี่ยง โดยเสี่ยงมาก

ไดมากเสี่ยงนอยไดนอยหรืออยากเก็บเงนิสดไวกับสถาบันการเงิน ผมอยูไดทั้งสองแบบแมผมจะ

เปนผูถือหุนรายใหญ ถาผูถือหุนสวนใหญเห็นวาเก็บเงินสดไวกอนอีก 2 ปคอยมาลงคะแนนใหม

บริษัทยินดีจะเก็บเงินสดเอาไวกับสถาบันการเงิน ความคิดเห็นหลายทานบอกวามีผูถือหุนระยะ

ยาวกับระยะสั้น ซึ่งนักลงทุนระยะสั้นมองวาทำไมหุนของบริษัทถึงราคาไมข้ึน ถาบริษัทไมลงทุน

เอาเงินเก็บฝากกับสถาบันการเงินหรือบริษัทจายเงินปนผลดีแตราคาหุนไมขึ้น มีหลายมุมมอง

มากเลยบริษัทตัดสินใจไมได แตถาบริษัทตองลงทุนคณะกรรมการความเสี ่ยงและผูบริหาร

ทั้งหมดตองมั่นใจวาแตละโครงการตองเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด แตวันนี้บริษัทเห็นโอกาสท่ี

จะลองไปลงทุน หากคิดวาโอกาสมีก็ลองไปลงทุนแตตองทำแบบระมัดระวัง แตถาผูถือหุนคิดวา

ตองรออีก 2 ป คอยเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชเงนิ IPO ผมถึงบอกวาไดทั้งหมด 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ : บริษัทมีโครงการจะซื้อบริษัทอื่น บางครั้งบริษัทอาจมองวาเปนโครงการที่ดี

เหมือนตอนที่ บริษัทแหงหนึ่ง ซื้อสถานเสริมความงามแหงหนึ่ง หลายคนมองวาเปนโครงการที่ดี 

กำไรดี ปรากฏวาไปซื้อในราคาที่แพงมาก ๆ จะทำใหบรษิัทขาดทุนและมีปญหาที่ตามมาวาราคา

ที่ซื้อแพงหรือถูก ยิ่งบริษัทจะไปซื้อธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไมคุนเคย และผมคิดวาถาซื้อไดอยาง

ที่ซื้อ 3 บริษัทที่ซื้อมาปรากฏวาที่ตัดสินใจถูกคือ Synature กับ AI Soft สวน Win Star Tech 

ซื้อในสัดสวนรอยละ 85 ไมนาจะซื้อในสัดสวนท่ีสูงขนาดนั้น กลายเปนวาผูบริหารชุดเดิมลาออก

ไป แตถาซื้อในสัดสวนรอยละ 51 ผูบริหารเดิมยังทำงานอยู ซึ่งนาจะเปนผลดีกวา ถาเกิดวา

บริษัทซื้อธุรกิจที่ผูบริหารไมคุนเคยอันนี้เปนเรื่องนากังวลเหมือนกัน 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 17 : ขอรายละเอียด 5 อุตสาหกรรมที่บริษัทจะรวมลงทุนวามีอุตสาหกรรมใดบาง 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : 1.E-commerce 2.Healthcare รวมถึง Medical Tourisum 3.Start – Up 4.Logistic 

5.การเกษตร แตวาประเทศไทยมี 2 เรื่องที่สำคัญคือ การทองเที ่ยวและการเกษตรแตการ

ทองเท่ียวมี IT ที่มีความสามารถอยูในอุตสาหกรรมมากแตการเกษตรยังไมมี บริษัทตองมองดูถึง

ความเสี่ยงอีกครั้ง 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 18 : เงินสดของบริษัทมีเพียงพอหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : เงินสดของบริษัทมีเงิน IPO กวารอยลานบาท ถายังขาดอยูมีเงินที่ไมใชจาก IPO อีก
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กวารอยลานบาท คิดวาเงินสองสามรอยลานบาทสามารถลงทุนไดพอสมควร ท่ีผานมาบริษัทใชไป

ประมาณ 123 ลานบาท ยังมีบริษัทในเครือมาก เพราะฉะนั้นอีกสามรอยลานบาทจะเพียงพอ

หรือไม ซึ่งไมสามารถบอกไดข้ึนอยูกับวาจะลงทุนไดอีกก่ีบริษัท 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 19 : ผูบริหารสามารถระบุใหชัดเจนไดไหมวาจะนำเงินไปลงในอุตสาหกรรมประเภท

ไหนและระบุจำนวนเงนิที่ใชอาจจะเห็นภาพมากกวา ตอนนี้ธุรกิจมันหลากหลายมากจนนึกภาพไม

ออกวาจะนำเงินไปลงทุนธุรกิจประเภทไหน 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

คำตอบ : การลงทุนหลัก ๆ มีอยู 2 อยาง 

1.ลงทุนใน Service Provider ประมาณ 60 ลานบาท 

2.การลงทุนดานอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 60 ลานบาท แตถาไมเพียงพอมีเงินสำรองที่ไมใช IPO 

เพ่ิมเติมได แตบริษัทยังบอกไมไดวาจะตองไปลงทุนในทุกอุตสาหกรรม อาจจะแค 2 อุตสาหกรรม

ตอนนี ้ย ังไมสามารถบอกได อยางที ่ไดกลาวไปธุรกิจที่มีความเสี ่ยงสูงบริษัทคงจะไมลงทุน 

เพราะฉะนั้นคงยังบอกไมไดวาบริษัทจะไปลงทุนในอุตสาหกรรมไหน 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 20 : ที่กลาวมาแสดงวา 120 ลานบาทยังไมพอในการลงทุน แสดงวาบริษัทตองการ

ลงทุนอีกมาก บริษัทขนาดเล็กมากตองลงทุนมากขนาดนี้ผมคิดวามันคอนขางเยอะ ถาเกิดบอกวา 

60 ลานบาทลงทุนใน Service Provider และอีก 60 ลานบาทลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นอาจจะไม

พอแลวตองใชเงนิที่ไมใช IPO บริษัทจะใชเงินใหหมดเลย ถาพูดในลักษณะนี้ 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

คำตอบ : ไมไดแจงวาใชหมด แจงวามีเงินสำรองอยูถาจะตองใชในการลงทุน 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ : หุนของบริษัทถาดูยอนหลังราคาหุนต่ำสุดประมาณ 1.30 บาท ผมไปดูเหตุการณ

ขณะนั้นทำไมหุนถึงราคาต่ำขนาดนั้น เพราะวาบริษัทกำลังจะสรางตึก Travel Tech Building 

จะใชเงินประมาณ 130 ลานบาท พอประกาศออกมาหุนลดลงเหลือหุนละ 1.30 บาท อยางนอย

ถาบริษัทไมไดนำเงินไปใชผูถือหุนยังไดรับเงินปนผลอีก 1 – 2 ป แตถาใชเงินลงทุน ผูถือหุนจะ

ไมไดรับเงนิปนผล และถาบริษัทขาดทุนราคาหุนจะลดลงอีกอยางแนนอน จริงอยูผูบริหารถือหุน

มากกวาแตในขณะเดียวกันผูบริหารไดตนทุนราคาหุนที่ต่ำมาก ดังนั้นราคา 1 บาท 2 บาทหรือ

อยางไรก็แลวแต ผูบริหารอาจไมไดคิดมากแตถาผูถือหุนท่ีจองในราคาหุนละ 7.80 บาท ราคา

หุนลงไปเยอะมาก ถาผูบริหารถือหุนมากกวาแลวจะทำอะไรโดยไมคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 

และถาใชดุลยพินิจคิดวาบริษัทจะขาดทุนเทาไร และลงทุนอีกเทาไร ไมใชคิดวาจะใชเงิน IPO 

หมดและใชเงินที่ไมใช IPO ตอ ผมวาผูบริหารตองคำนึงถึงผูถือหุนวาตอนจองหุนในราคา IPO 

หุนละ 7.80 บาท คิดวาบริษัทซอฟตแวรมีอนาคตมาก หากบริษัทสามารถทำกำไรไดก็มีเหตุผลที่

พอรับไดในการลงทุนตอ ดั้งนั้นผูถือหุนเริ่มคิดวาจะไดรับเงินปนผลหุนละ 0.10 บาทหรือไม ใน

แตละป 
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไมมีเสียงคัดคานตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 

9 ราย เปนจำนวน 801 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 110 ราย รวมจำนวนหุนทั้งหมดใน

วาระนี้ 50,376,177 หุน คิดเปนรอยละ 37.5942 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ

บริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 48,148,377 95.5777 

(2) ไมเห็นดวย 2,227,700 4.4221 

(3) งดออกเสียง 100 0.0002 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 50,376,177 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 110  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมไดดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได

สอบถามที่ประชุมแลว ปรากฏวา มีผู ถือหุน ไดมีประเด็นขอซักถาม โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 1 : ถาการทองเที่ยวยังไมกลับมาเปนเหมือนเดิม บริษัทวางแผนจะรับมืออยางไร 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : 1.บริษัทตองลดตนทุนใหไดมากที่สุด แตบริษัทโชคดีตรงท่ีซอฟตแวรผลิตขึ้นมาเสร็จ

สิ้น บริษัทไมตองลงทุนเพิ่มในการพัฒนาซอฟตแวร เพราะฉะนั้นจะเสียคาจางพนักงานในการ

รักษาลูกคาและตนทุนที่เกิดข้ึนของบริษัทจะต่ำ บริษัทตองพยายามบรหิารตนทุนเปนอยางดี แต

บริษัทไมไดทำงานครั้งนึงและตองลงทุนใหม ขอดีคือบริษัทมีซอฟตแวรอยูถามีความเสี่ยงเกิดขึ้น

บริษัทไมตองเสียคาใชจายเพิ่มในพัฒนาซอฟตแวรเพ่ิม 

2.บริษัทสามารถสรางรายไดจากอุตสาหกรรมอื่นไดหรือไม นอกจากดานการทองเที่ยวอยาง

เดียวเพราะมีความเสี่ยงพอสมควร 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 2 : อยากทราบวาการ Lock Down เนื่องจากการแพรระบาดโรคโควิด–19 สงผลตอ

โรงแรมมียอดการใชงานสูงขึ้นหรอืลดลงเยอะหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ลดลงอยางแนนอน แยสุดนาจะชวงไตรมาส 2 ของป 2563 ไตรมาส 3 เริ่มดีขึ้น และ 

ไตรมาส 4 บริษัทคิดวาเปนชวงท่ีดีแตอาจจะไมดีเทาเหมือนปท่ีผานมา 
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คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 3 : การแพรระบาดโรคโควิด–19 สงผลกระทบตอการปดตัวลงของโรงแรมและบางหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : มีครับ ปดชั่วคราวคอนขางเยอะ แตถาปดตัวลงที่เปนลูกคาของบริษัทยังไมสูงมาก 

โรงแรมปดตัวและยังไมเปดเนื่องจากมีความเสี่ยง บริษัทมองวาหลายทานอยากขายโรงแรม

เหมือนกันแตยังไมสามารถขายไดเนื่องจากไมมีใครซื้อ พอไมมีใครซื้อเจาของโรงแรมก็ตองรักษา

โรงแรมตอ อาจจะลดพนักงานใหเพียงพอที่จะครอบคลุมรายไดบาง แตขอดีคือไมวาโรงแรมจะ

ปดยังใชระบบและบริษัทมีรายไดอยู 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 4 : ฟงกช่ันเพิ่มเติมของซอฟตแวรที่ชวยเหลือเรื่องของ Social distancing บางหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : บริษัทมีเวอรชั่นใหม ๆ ออกมาเชน Self Check – in หรือ Self Check - out 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 5 : บริษัทคิดวาระยะเวลาพัฒนาซอฟตแวรในอุตสาหกรรมตาง ๆ พรอมนำมาใชเร็ว

ที่สุดเมื่อไร 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ตั้งโครงการไว 3 ป แตถามวาจะเร็วแคไหนก็แลวแต Deal โดยขั้นแรกที่นานสุดคือ

การศึกษาบริษัทที่จะรวมลงทุน ตอนนี้บริษัทมีโอกาสและมีความสามารถพอแตบริษัทคิดวาตอง

หาบริษัทรวมลงทุนใหเจอและมาพัฒนาจนเปดตัวผลิตภัณฑออกมาบริษัทตั้งเปาไว 3 ป 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 6 : ซอฟตแวรที่นำไปใชตาง ๆ จะสงผลตอการลดการจางงานในอนาคตหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : สวนมากจะเปนแบบนั้น แตบริษัทไมไดหวังวาจะตองลดพนักงานเยอะมาก โรงแรม

สามารถนำพนักงานของโรงแรมใหบริการในสวนอื่นได 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 7 : บริษัทมีแผนที่จะจัดประชุมผูถือหุนในรปูแบบของ E – Meeting หรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ครัง้ตอไปอาจจะเจอที่งานประชุม Opp day เปนการประชุมแบบ Conference และ

ถาเหตุการณยังไมดีข้ึนอาจจะใช Conference Call เขามาชวยในการจัดการประชุม ทั้งนีบ้ริษัท

อาจจะลองศกึษาการประชุมแบบ Hybrid ถาทานผูถือหุนไมสะดวก Conference Call สามารถ

เขามารวมประชุมไดดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ : คุณกิตติ งามมหรัตน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 
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อยากใหผู บริหารมองในระยะยาววาวิสัยทัศนของบริษัทตองการเปนบริษัทอะไร อยากให

ตัดสินใจกอนลงทุนวาธุรกิจประเภทไหนใชหรือไมใช เพราะทุก Deal ที ่ไปติดตอตองเสีย

คาใชจาย อยากใหผูบริหารวางแผนกอนลวงหนากอนจะไปลงทุนในธุรกิจอื่นเนื่องจากจะเสีย

คาใชจายสูง สุดทายจะสงผลกระทบถึงบริษัท 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อไมมีผู ถือหุ นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อใหเปนไปตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว เพื่อเปนหลักฐาน

อางอิงและตรวจสอบได จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุนและไดสละเวลาอันมีคาเขารวม

ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 และไดกลาวปดการประชุม 

ปดการประชุม : เวลา 15.30 น. 

อนึ่ง สรุปจำนวนผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 110 

ราย คิดเปนจำนวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 50,376,177 หุน หรือคิดเปนรอยละ 37.5942 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด 

จำนวน 134,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ไดตรวจสอบคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว 
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