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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

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

ณ หองแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน 

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เมื่อวันศุกรท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

กรรมการผูเขารวมประชุม 

1 นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

2 นายสุเชษฐ สุนทรเวช กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3 นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล กรรมการอ ิสระ / กรรมการบร ิษ ัท  /  กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง วัน คอมเพอรนอลเลอ 

4 นายฉัตรชัย โตเลศิมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี่ / ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด 

 

จํานวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูลาสุด : 5 คน (100%) 

สัดสวนของกรรมการที่เขารวมประชุม : 4 คน (80%) 

ผูบริหาร 

1 นายทักษะ บุนนาค ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอไอ ซอฟท จํากัด 

2 นางสาวดารณุ ี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงนิ 

3 นายภิรมย เมธาวีระพงศ ผูอํานวยการฝายการตลาด 

4 นางสาวปาริชาต ิ สุนทร ผูอํานวยการฝายธุรการและบริหารงานทั่วไป 

5 นายฐิต ิ กอวุฒิกุลรังษี ผูอํานวยฝายปฎิบัติการ 

6 นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม 

ผูสอบบัญชีของบริษัท และผูสังเกตการณ 

1 คุณสุลลติ อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชรีับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

2 คุณสโรชา หอมจันทร ผูตรวจสอบบัญชีรับอนญุาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนติ ิจํากัด 

3 คุณขนิษฐา ยิ้มใย ทนายความจากสํานักงานกฎหมาย เพอรซี่ ลอว แอนด แอสโซซิเอท 

 

ระบบการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียงในวันนี้ ดําเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จํากัด 

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น. 
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นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดกลาวเปดการประชุม พรอมทั้งเปนผูดําเนินการ

ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เปนเวลา 13.30 น. โดยมีผูลงทะเบียนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย 

(แบงเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 28 ราย เปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 41,882,326 หุน ผูรับมอบฉันทะ จํานวน 

32 ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 30,916,132 หุน) รวมจํานวนหุนทั้งท่ีมาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ เปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 

72,798,458 หุน หรือรอยละ 54.3272 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จํานวน 134,000,000 หุน จึงมีองคประชุมเพียง

พอที่จะดําเนินการประชุมผูถือหุนตอไป 

กอนเขาสูวาระการประชุม นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เปนพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ไดชี้แจงตอ ผูถือหุนถึงวาระ

การประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ใหทานผูถือหุนทราบกอน ดังตอไปนี้ 

การประชุมผูถือหุนในวันนี้ ประกอบดวย 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชมุท่ีไดจัดสงใหแกผู

ถือหุนลวงหนากอนการประชุมแลว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในสวนใดที่ขัดหรือ

แยงกับวิธีการออกเสียงที ่ระบุในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ใหผูถือหุ นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตาม

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 3 4 5 และ 7 จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 2 เปนการรายงานเพ่ือทราบ จะไมมีการลงมต ิ

การลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนที่ด ี

การลงมตเิลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเปนรายบุคคล สําหรบัผูถือหุนที่เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวา

อนุมัติตามทีเ่สนอ อยางไรก็ตาม จะไมมีการเก็บบัตรในสวนนี้ ดังนั้น วาระที่ 5.1 และ 5.2 ไมตองสงคนืแกเจาหนาที่ ท้ังกรณี

เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที ่6 ตองผานมติอนุมติัดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

และสุดทายการลงคะแนนเสียงสําหรบัวาระที่ 8 เปนการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งเปดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม หรือ

แสดงความเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง 
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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 ตามความประสงคของผูถือหุนบันทกึ

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

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
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ระบุรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุวาเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ในแบบฟอรมใหครบถวน เพื่อ

ประโยชนในการจัดทํารายงานการประชุม หากผูถือหุนมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ผูถือ

หุนสามารถเขียนคําถามลงในแบบฟอรมสงคําถาม หรือถามเขามาไดท่ีชองทาง Line Official Account ไดเชนกัน โดยบริษัท  

จะตอบขอซักถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

เพื่อความโปรงใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเชิญอาสาสมัครจากผูเขารวมประชุม 1 ทาน เพื่อเปนสักขีพยานใน

การนับคะแนน โดยไปนั่งท่ีจุดนับคะแนนเสยีง ซึ่งมีนายกันตพัฒน เย็นทวม ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดเสนอเปนตัวแทน

เพ่ือทําหนาที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งน้ี 

นางสาวขนิษฐา ยิ้มใย ทําหนาที่เปนผูสังเกตการณของการประชุมครั้งนี้ จากสํานักงานกฎหมาย “เพอรซี่ ลอว 

แอนด แอสโซซเิอท” และระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดําเนินการโดย “บริษัท ควิดแลบ จํากัด”  

ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2563 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 

1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และบริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็น 

สมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 

ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติม 

หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุ นครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันท่ี  

1 ตุลาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 2 ราย เปนจํานวน 212 หุน 

รวมมีผูเขารวมประชุมทั ้งหมด 62 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี ้ 72,798,670 หุน  

คิดเปนรอยละ 54.3274 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 72,798,570 99.9999 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 100 0.0001 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 72,798,670 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 62  
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ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2563 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที ่ประชุมวา รายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2563 ปรากฏอยูในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม 

ผูถือหุน ประจําป 2563 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน และบริษัทฯ ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

www.comancheinternational.com เปนที่เรียบรอยแลว อีกทั้งบริษัทฯ มีแนวคิดที่สนใจใน

โครงการการสรางแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยบริษัทฯ  

อยูระหวาง การศึกษานโยบาย ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม และนํากลไกปองกันการจาย

หรือรับสินบนมาใชงาน เพื ่อสราง และขยายเครือขายของธุรกิจสะอาด ใหกวางขวาง และ

แข็งแกรง ซึ่งหวังวาโครงการ CAC จะเปนโครงการหนึ่ง ที่ทําใหผูถือหุนทุกทานไววางใจในการ

บริหารงานที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ดี มีธรรมาภิบาลที่ดี โดยที ่คณะกรรมการไดพิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานดังกลาว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนเพ่ือรับทราบ 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ในป 2563 บริษัทไดรับผลกระทบอยางมากจาก

สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID-19) อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

บริษัทไดจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 เพื่อจะขออนุมัติเพ่ิมวัตถุประสงคการใชเงิน 

IPO ขยายธุรกิจใหกวางขวางมากขึ้นนอกเหนือจากดานการทองเที่ยว นอกจากนี้บริษัทพยายาม

ลดตนทุน เชน ลดพื้นที่เชาอาคารสํานักงาน โครงการเกษียณกอนกําหนด เปนตน 

นางสาวดารุณี แซตั ้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาวสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 5 บริษัท รายไดในงบการเงินรวมป 2563 ลดลงจากป 2562 จํานวน 

30 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID-19) สงผลตอ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เนื่องจากโรงแรมเปนลูกคาหลักของบริษัท ตนทุนในงบการเงินรวมป 

2563 ลดลงจากป 2562 ซึ่งบริษัทไดมีโครงการเกษียณกอนกําหนดชวงเดือนเมษายนป 2563 

สงผลใหการจายคาตอบแทนพนักงานลดลง คาใชจายในการจัดจําหนายป 2563 ลดลงจากป 2562 

เนื่องจากบริษัทไมไดจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ในสวนคาใชจายในการบริหารป 2563 เพิ่มข้ึนมา

จากป 2562 เนื่องจากบริษัทไดจายคาตอบแทนใหพนักงานที่เขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด

จํานวนประมาณ 4 – 5 ลานบาท การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญป 2562 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จํานวนประมาณ 0.6 ลานบาท และป 2563 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวนประมาณ 9.7 

ลานบาท เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ซึ่งจะสงผลใหงบการเงินรวม

ขาดทุนจํานวนประมาณ 0.56 ลานบาท ภาษีเงินไดป 2563 ลดลงจากป 2562 เนื่องจากบริษัท

ไดรับ BOI และบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด ยังไมไดใชสิทธิภาษีของ BOI สงผลใหจํานวน

เงินลดลงไมมาก อีกทั้งป 2563 ไดรับผลกระทบจากนักคณิตศาสตร เนื่องจากการคํานวณเรื่อง

ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยมีพนักงานบางสวนเขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด

จึงตองคํานวณเรื่องผลประโยชนพนักงานใหม จึงสงผลกระทบในงบกําไรขาดทุนป 2563 ตั้งเพ่ิมเขา

มาเปนรายไดจํานวนประมาณ 2 ลานบาท ซึ่งป 2562 ถูกตั้งเปนคาใชจาย และในสวนอื่น ๆ ของ

รายงานทางการเงินของบริษัทป 2563 บริษัทไดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม

ไวอยางถูกตอง 
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ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติม 

หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯประจําป 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติรายงานทางการเงินประจําป 2563 สําหร ับรอบปบัญชี ส ิ ้นส ุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 

นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานทาง

การเงินประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก 

นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และ

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว ปรากฏอยูใน

รูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 2563 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน และ

บริษัทฯ ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.comancheinternational.com เปนที่เรียบรอยแลว 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจําป 2563 

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา 

ผู ถือหุ นทานใดตองการซักถามเพิ ่มเติม หรือไม ซึ่งไมมีผู ถือหุ นทานใด มีประเด็นสอบถาม

เก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานทางการเงินประจําป 2563 สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563  โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 2 ราย เปนจํานวน 2 หุน รวมมี

ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 64 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 72,798,672 หุน คิดเปนรอย

ละ 54.3274 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 72,798,672 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 72,798,672 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 64  
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ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนมุัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองและการงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ 

ประจําป 2563  

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 56 กําหนดใหบริษัทฯ 

จายเงินปนผลจากกําไรเทานั้นและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 57 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวา

ทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

จายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามบริษัทฯ อาจกําหนดใหมีการ

จายเงนิปนผลนอยกวาที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับผลประกอบการประจําป กระแสเงินสด 

และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ ซึ่งในรายละเอียดขอเรียน

เชิญ นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงนิ ไดนําเสนอตอที่ประชุมตอไป 

นางสาวดารุณี แซตั้ง ช้ีแจงรายละเอียดการจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก

จํานวน 0.14 ลานบาท รวมเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 6.47 ลานบาท และงดจายเงนิ

ปนผลจากการดําเนินงานป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID-19) 

ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม และ

อาจสงผลกระทบการดําเนินงานของบริษัท ทําใหบริษัทตองคํานึงถึงการสํารองเงินทุนไวเพื่อใช

ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดวาจะสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวา รวมถึงใชเปนเงินทุน

หมุนเวียน และสํารองไวเพ่ือรองรับสถานการณทางการเงินท่ีมีความไมแนนอน  

จากผลการดําเนินงานในป 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ขาดทุน

จํานวน 0.56 ลานบาท และมีกําไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ จํานวน 2.79 ลานบาท 

ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผล สําหรับป 2561 – 2563 

หนวย : บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 2561 2562 2563 

กําไรสุทธิ (บาท) 33,358,558 4,221,468 2,788,120 

สํารองตามกฎหมาย (บาท) 6,117,476 6,328,549 6,467,955 

อัตราเงนิปนผลตอหุน (บาท) 0.10 0.10 - 

อัตราการจายปนผล (รอยละของกําไรสุทธิ) 40.17 317.43 - 

จํานวนเงินปนผลท่ีจาย (บาท) 13,400,000 13,400,000 - 
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1) จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 เปนเงนิสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.14 ลานบาท 

2) งดจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรค

โควิด – 19 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ

ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม และอาจสงผลกระทบการดําเนินงานของบริษัท ทําให

บริษัทตองคํานึงถึงการสํารองเงินทุนไวเพื่อใชในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดวาจะ

สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวา รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และสํารองไวเพ่ือ

รองรับสถานการณทางการเง ินที ่มีความไมแนนอน ซึ ่งเปนไปตามมติที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินไดสอบถามตอที่ประชุมวา 

ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับ

วาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายปนผล 

สําหรับผลประกอบการประจําป 2563 โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 2 ราย เปน

จํานวน 688,001 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 66 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 

73,486,673 หุน คิดเปนรอยละ 54.8408 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

1) จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 เปนเงนิสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.14 ลานบาท 

2) งดจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรค

โควิด – 19 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ

ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม และอาจสงผลกระทบการดําเนินงานของบริษัท ทําให

บริษัทตองคํานึงถึงการสํารองเงินทุนไวเพื่อใชในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดวาจะ

สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวา รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และสํารองไวเพ่ือ

รองรับสถานการณทางการเง ินที ่มีความไมแนนอน ซึ ่งเปนไปตามมติที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,486,673 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,673 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 66  
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 22 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตําแหนง 1 ใน 3 (หรือใกลเคียง 1 ใน 3) โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก

จากตําแหนง และในปนี้กรรมการอิสระที่ครบวาระ 6 ป ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

ซึง่มกีรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ 2 ทาน คือ 

1) คุณดลฤดี พรพิพัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) คุณสเุชษฐ สุนทรเวช กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในระหวางวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2564 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท 

ซึ่งปรากฎวาไมมี ผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ

บริษัท หรือเสนอวาระการประชุมเขามายังบริษัท 

หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท ไดผาน

ข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และผานการพิจารณาและกลั่นกรอง

รวมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว เห็นควรเสนอแตงตั้ง

กรรมการอิสระ ทั้ง 2 ทาน ไดแก นายสมชาย วงศทรัพยสิน และดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ มี

คุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย

กําหนดไว สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและมคุีณสมบัตติามหลักเกณฑที่เก่ียวของ เปน

บุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในกิจการที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวย 

1) นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) นายสมชาย วงศทรัพยสิน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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3) ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4) นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5) นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล  กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ 

ซึ่งมรีายนามดังตอไปนี้  

(5.1) อนุมัติแตงตั้ง นายสมชาย วงศทรัพยสิน ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 4 

ราย เปนจํานวน 4 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 70 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 

73,486,677 หุน คิดเปนรอยละ 54.8408 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,425,375 99.9166 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 61,302 0.0834 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,677 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 70  

   

(5.2) อนุมัติแตงตั้ง ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธ์ิ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 1 

ราย เปนจํานวน 100 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 71 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระ

นี้ 73,486,777 หุน คดิเปนรอยละ 54.8409 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,425,475 99.9166 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 61,302 0.0834 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,777 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 71  

   

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2564 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไป

ตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได

รวมกันพิจารณากําหนดคาตอบแทนโดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ 

โดยเปรียบเทียบอางอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกลเคียง

กับบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปที่ผานมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ

กรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแลวเสนอใหคาตอบแทน

ของกรรมการประจําป 2564 เทากับป 2563 ในทุกตําแหนงและทุกคณะ โดยไมมีผลประโยชน

อ่ืนใด ซึ่งรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการมีดังนี ้

ตารางการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุมตอครั้ง) สําหรับป 2562– 2564 

หนวย : บาท 

คณะกรรมการบรษิัท 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานคณะกรรมการ 40,000 35,000 35,000 

กรรมการบริษัท 25,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน 30,000 25,000 25,000 
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 25,000 20,000 20,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 25,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 25,000 20,000 20,000 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 25,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี - 20,000 20,000 

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี - 20,000 20,000 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดงักลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการบรษิัท 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 35,000 บาท 

กรรมการบริษัท 20,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการสอบทานงบการเงนิ 25,000 บาท 
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  20,000 บาท 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 บาท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 20,000 บาท 

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี่ 20,000 บาท 

 

โดยมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 

รวมมีผู เขารวมประชุมทั ้งหมด 71 ราย รวมจํานวนหุนทั ้งหมดในวาระนี้ 73,486,777 หุน  

คิดเปนรอยละ 54.8409 ของจํานวนหุนที ่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,486,777 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,777 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 71  
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

ประธานฯ แจงตอที ่ประชุมวา สําหรับวาระนี้ไดเชิญให “นายนิกุล ตั ้งนิลทรัพย” 

เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2564 ตอท่ี

ประชุม 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป

แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความเปนอิสระ ความเหมาะสม และ

ความสมเหตุสมผลของคาตอบแทนของผูสอบบัญชี จึงเห็นควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุ มบริษัท ประจําป 2564 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2564 แตงตั้ง นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ ์ผู สอบบัญชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7793 

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตรา คาจางท่ีเหมาะสม และมีความเขาใจในธุรกิจ

ของบริษัทเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลดีตอการตรวจสอบทางบัญชีอยางยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่

ในปที่ผานมาไดสงมอบงานตรงเวลา ทําใหคณะกรรมการสามารถมีเวลาพิจารณาทบทวนได

อยางละเอียดรอบคอบ 

ทั้งนี้ บริษัทที่เปน สํานักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีตามที่เสนอ ไมมีความสัมพันธ 

และสวนไดเสียกับบริษัท ผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยาง

ใดและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยประจําป 2564 เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 1,400,000 บาท และไมมีคาบริการอื่น ๆ 

 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ป 2563 - 2564 

หนวย : บาท 

คาตอบแทน 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนติิ จํากัด 

2563 2564 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 1,065,000 1,000,000 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด 265,000 250,000 

บริษัท วินสตารเทค จํากัด 50,000 20,000 

บริษัท เอไอ ซอฟท จํากัด 95,000 90,000 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 55,000 20,000 

บริษัท โคแมนช่ี โกโกจิ จํากดั 35,000 20,000 

รวม 1,565,000 1,400,000 
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ดังนั้น บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุนแตงตั้ง นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

7517 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จาก

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2564 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงนิทั้งสิ้น 1,400,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน ๆ  

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายพีระเดช พงษสเถียรศกัดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผู สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 7517 หรือ 

นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793  จากบริษัท สอบ

บัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2564 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,400,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน ๆ ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไมมีผูถือ

หุนเขารวมประชุมเพิ่ม รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 71 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 

73,486,777 หุน คิดเปนรอยละ 54.8409 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,486,777 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,777 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 71  

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา การประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่ง

เมื่อไดสอบถามที่ประชุมแลว ปรากฏวา ไมมีวาระอ่ืน ๆ 

ผูถือหุน ไดมีประเด็นขอซักถาม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คําถามท่ี 1 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

อยากทราบวาภาพรวมของจํานวนลูกคาในประเทศและตางประเทศที่ใชโปรแกรมของบริษัทเปนอยางไรใน

สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 
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-หนา 16 ของ 19- 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ลูกคาของบริษัทแบงเปน 2 ประเภท 1.กลุมลูกคาใหมที่กําลังเปดโรงแรมมีการชะลอตัวลดลงเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดโควิด -19 (COVID–19) ซึ่งสงผลกระทบในแงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2.กลุมลูกคา

จายคาบํารุงรักษาโปรแกรมรายป ลดลงประมาณรอยละ 30 เนื่องจากโรงแรมบางแหงตองการลดคาใชจายบางสวน 

เพื่อที่จะรอใหสถานการณอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศกลับมาดีขึ้น แตทางบริษัทไมไดรับแจงวามีลูกคาปด

โรงแรม 

คําถามที่ 2 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ที่ผานมา ทางบริษัทไดเขาไปลงทุนกับการพัฒนาระบบ AI 

หรือไม ถามีอุตสาหกรรมใดที่ใชระบบ AI มากที่สุด 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ยังไมพบ ทางบริษัทพยายามหาบริษัทที ่จะเขารวมลงทุน ซึ่งมีบริษัทหลายรูปแบบ เชน Startup และ 

อุตสาหกรรมอื่น ๆ แตในดานของบริษัทท่ีพัฒนาระบบ AI ยังไมพบ 

คําถามที่ 3 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

บริษัทยังคงนโยบาย Work from Home สําหรับบุคคลากรบางสวนหรือไม ถาสถานการณการแพรระบาด

โรคโควิด -19 ไดคลี่คลายลง 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

หากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID–19) คลี่คลายลง บริษัทอาจจะยกเลิก นโยบาย 

Work From Home 

คําถามที่ 4 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

บริษัทมีแนวคิดหรือแผนที่จะพัฒนาระบบ 5G หรือ สิ่งที่เก่ียวกับอินเทอรเน็ตในอนาคตหรือไม 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทในลักษณะพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต หรือ ระบบ 5G เปนหนึ่งในเปาหมายเขารวมลงทุนของบริษัท 

บริษัทพยายามจะหาบริษัทเขารวมลงทุนในอุตสาหกรรมตาง ๆ  ซึ่งการพัฒนาระบบ 5G ถือวาอยูในเปาหมายของบริษัท 

อีกท้ังในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน Heath Care การเกษตร การขนสง และ อ่ืน ๆ แตตอนนี้บริษัทยังไมพบบริษัทท่ีจะเขา

รวมลงทนุ  

คําถามที่ 5 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

อยากทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณการแพรระบาดโควิด -19 สงผลตอ

อุตสาหกรรมดานการทองเที่ยว หรือการสั่งอาหารจากโทรศพัทมือถือ หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวของโดยตรงกับธุรกิจ 
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-หนา 17 ของ 19- 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ในดานของธุรกิจโรงแรม ลูกคาที่เขาใชบริการโรงแรมไมไดสั่งอาหารออนไลน แตในดานของธุรกิจรานอาหาร

มีการสั ่งอาหารออนไลนอยูมาก ซึ ่งเกี่ยวของกับบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด ประธานจึงมอบหมายให  

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบสั่ง

อาหารออนไลนจากโทรศัพท ซินเนเจอรเปนผูพัฒนาระบบการจัดการรานอาหาร ซึ่งซินเนเจอรอาจจะไมไดทําระบบใน

ลักษณะระบบสั่งอาหารออนไลนจากโทรศัพท เนื่องจากมีคาใชจายท่ีคอนขางสูง แตซินเนเจอรจะพัฒนาระบบการจัดการ

รานอาหารใหเชื่อมตอกับระบบสั่งอาหารออนไลนจากโทรศัพทมือถือ เพื่อเพ่ิมรายไดใหกับซินเนเจอรอีกหนึ่งชองทาง 

คําถามที่ 6 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

ในฐานะบริษัทเก่ียวของกับการพัฒนาซอฟแวรและเทคโนโลยี บริษัทมีมุมมองอยางไรในการถูก Disruption 

ของเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอภาพรวมของการดําเนินชีวิต สังคมและเศรษฐกิจในอนาคต  

(ทั้งในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด -19 และหลังจากการแพรระบาดโรคโควิด – 19 ไดคล่ีคลายลง) 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทประเภท Startup หรือ SME อาจจะเสียเปรียบในเร่ืองการหาเงินทุนยากขึ้น บริษัทท่ีไดเปรียบจะเปน

บริษัทที่มีฐานลูกคาเยอะและมีเงินในบริษัทพอสมควร ซึ่งในดานของธุรกิจประเภทเทคโนโลยีจะเปนในลักษณะแบบนี้ 

คําถามที่ 7 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง  

อยากใหอธิบายรายละเอียดในวาระที่ขออนุมัติจากผูถือหุน ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ที่

ผานมา 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทไดคุยอยูกับบริษัทที่นาสนใจอยูประมาณ 5- 6 บริษัท แตมาในลักษณะ Startup ซึ่งตั้งมูลคาของ

บริษัทคอนขางสูง บริษัทมองวาอาจจะมีความเสี่ยงสูงในการลงทุน อยางไรก็ตามบริษัทพยายามหาบริษัทที่จะเขารวม

ลงทุนตอไป 

คําถามที่ 8 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

บริษัทมีแผนรองรับอยางไร สําหรับแอปพลิเคช่ัน โกโกจิ หากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวยังไมดีข้ึน 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

บริษัทพยายามจะหาธุรกิจใหม ๆ ในดานการจองผานแอปพลิเคช่ัน โกโกจิ เชน การจองโรงแรม รานอาหาร 

ตั๋วเครื่องบิน  ซึ่งบริษัทจะใชแอปพลิเคชั่น โกโกจิ ในการพัฒนาระบบการจองตอไป ซึ่งตอนนี้บริษัทพยายามหา

โรงแรมเขามาเปนสมาชิกแอปพลิเคชั่น โกโกจิ ใหมากที่สุด  

คําถามที่ 9 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

อยากทราบรายละเอียดของแอปพลิเคชั่น โกโกจิ วามีฟงกชั่นใดท่ีแตกตางจากแอปพลิเคชั่นคูแขง 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 
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คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แอปพลิเคชั่น โกโกจิ อาจจะเสียเปรียบเรื่องของการโฆษณา แตโกโกจิจะไดเปรียบในเรื่องของนวัตกรรม

ทางดานของโรงแรม ซึ่งบริษัทพัฒนาระบบ Plug in ที่สามารถเชื่อมตอระหวางแอปพลิเคชั่น โกโกจิ กับ โปรแกรม 

COMANCHE เปนระบบบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกขึ้นในการใชงานและโอกาสเกิดความผิดพลาด

ของคน (Human Error) เปนไปไดนอยกวา จึงอาจจะทําใหแอปพลิเคช่ัน โกโกจิ อาจจะไดเปรียบกวาคูแขงในดานนี้ 

คําถามที่ 10 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

ปจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนใหญ อยากทราบวามีผลตอการบริหารหรือไม หรือ สามารถสราง

โอกาสในธุรกิจใหม ๆ มากขึ้นหรือไม 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูถือหุนใหญที่เขามาถือหุนของบริษัทมีความกวางขวางมากในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากดานทองเที่ยว 

บริษัทจึงอยากไดองคความรูแนวคิดในดานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะไมเสียโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

จากผูถือหุนใหญรายใหม 

คําถามที่ 11 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

 บริษัทมีแผนที่จะจัดประชุมสามัญผูถือหุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 บริษัทอยากจะจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในการประชุมครั้งนี้ แตเนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID – 19) ในประเทศกลับมาระบาดเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทไมสามารถจัดเตรียมการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสไดตามวันที่บริษัทไดกําหนดไว แตอยางไรก็ตามบริษทั

อาจจะจัดประชุมสามัญผูถือหุนในรูปแบบไฮบริด เนื่องจากผูถือหุนบางทานอาจจะไมสะดวกเขารวมประชุมผูถือหุน

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ ่งในการประชุมผู ถือหุนครั ้งถัดไปมีความเปนไปไดที่จะจัดในรูปแบบไฮบริด หาก

สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID – 19) ยังคงแพรระบาดอยูในขณะนั้น 

 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อไมมีผู ถือหุ นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว เพื่อเปนหลักฐาน

อางอิงและตรวจสอบได จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุนและไดสละเวลาอันมีคาเขารวม

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 และไดกลาวปดการประชุม 

ปดการประชุม: เวลา 15.00 น. 
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-หนา 19 ของ 19- 

อนึ่ง สรุปจํานวนผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 71 

ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 73,486,777 หุน หรือคิดเปนรอยละ 54.8409 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

จํานวน 134,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ไดตรวจสอบคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว 
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_________________________ 

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย) 

เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม 

รับรองความถูกตองโดย : 
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