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เร่ิมประชมุ:   เวลา 13.30 น. 

 นายชนิตร ชาญชยัณรงค์ เป็นประธานที่ประชมุ (“ประธานฯ”) ได้กลา่วเปิดการประชุม พร้อมทัง้เป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนีเ้ป็นเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 66  ราย 
(แบ่งเป็นผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  จ านวน 35 ราย  เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้  47,414,191  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
35.3837 ผู้ รับมอบฉนัทะ จ านวน 31 ราย เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 5,442,467  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 4.0615 รวมจ านวนหุ้นทัง้
ที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ เป็นจ านวนหุ้นทัง้สิน้ 52,856,658  หุ้น  หรือร้อยละ 39.4453  ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จ านวน 134,000,000  หุ้น 

              ก่อนเข้าสูว่าระการประชุม นางสาวณฐัมณฑ์  พลูพิพฒันนัท์  เป็นพิธีกรของที่ประชมุ  (“พิธีกรฯ”)   ได้ชีแ้จงต่อผู้
ถือหุ้นถึงวาระการประชมุ และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นทราบก่อน ดงัตอ่ไปนี ้

              การประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันี ้ประกอบด้วย 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่ง
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชุมแล้ว และอธิบายวิธีการออกเสยีงลงมติตา่งๆ ในท่ีประชมุ หากมีรายละเอียดในสว่น
ใดที่ขดัหรือแย้งกบัวิธีการออกเสยีงที่ระบใุนหนงัสอืบอกกลา่วเชิญประชมุ ให้ผู้ ถือหุ้นยดึถือและปฏิบตัิตามวิธีการออกเสยีง
ตามรายละเอียด ดงันี ้

1. การนับคะแนนเสียง ให้นับหุ้น 1 หุ้ นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ เว้นแตก่ารออกเสยีงลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการ  

2. การลงคะแนน ผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้  
ลงคะแนนเสยีงตามวิธีการดงัตอ่ไปนี ้

การลงมติในการประชมุครัง้นี ้เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลบั ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
ในการลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ได้แจ้งให้ทา่นผู้ ถือหุ้น กรุณาลงลายมือช่ือด้วยปากกาก่อนทกุครัง้
ในบตัรลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7  “จะต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน”  

การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเร่ือง
เพื่อทราบ จะไมม่ีการลงมติ 

การลงคะแนนเสยีงส าหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจดัประชมุผู้ ถือ
หุ้ นที่ดี การลงมติเลือกตัง้กรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้ ถือหุ้ นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน จะถือวา่อนมุตัิตามที่เสนอ อยา่งไรก็ตาม จะไมม่ีการเก็บบตัรในสว่นนี ้ดงันัน้ วาระท่ี 5.1 และ 5.2 ไมต้่องสง่คืน
แก่เจ้าหน้าที่ ทัง้กรณีเห็นด้วย หรือไมล่งคะแนนในบตัรลงคะแนน 
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การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

สว่นการลงคะแนนเสยีงส าหรับวาระที่ 8 ต้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

  ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมใิห้ออกเสยีงในวาระนัน้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไมม่ีผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี 

 ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ ถือหุ้น
ทา่นใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท าเคร่ืองหมายถกูในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออก
เสยีง ในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นและไปตรวจนบั  

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน จะถือว่าอนุมตัิตามที่
เสนอ อยา่งไรก็ตาม จะไมม่ีการเก็บบตัรในสว่นนีแ้ละไมต้่องสง่คืนให้บริษัทฯ  

บตัรลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่เป็นบตัรเสยี 
1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง หรือ 
2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

              ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบัด้วยทุกครัง้ และบริษัทฯ จะ
เก็บบตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัเสร็จสิน้การประชมุ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลกัฐาน แตจ่ะไมม่ีผลกระทบตอ่ผล
คะแนนท่ีได้ประกาศไปแล้ว 

การนบัคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนที่ไม่เห็นด้วย บตัรเสีย และ/หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ออกจาก
จ านวนเสยีงทัง้หมด และสว่นที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ๆ  สว่นบตัรลงคะแนนท่ีมาถึง
เจ้าหน้าที่นบัคะแนน ภายหลงัจากที่ได้ประกาศปิดรับบตัรลงคะแนนของระเบียบวาระนัน้ๆ แล้วจะถือวา่เป็นบตัรที่เห็นด้วย
เทา่นัน้ 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น
บนัทึกรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว สว่นผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะแต่ไม่ได้ระบถุึงวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน ได้แจ้งวา่ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวิธีการท่ีได้แจ้งไปแล้ว 

ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีต้องการกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของทา่นได้ โดยสง่
บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ท่ีโต๊ะนบัคะแนนที่อยูบ่ริเวณประตทูางเข้าออก 
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              เมื่อการนบัคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิน้แล้ว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนบัคะแนน และประธานฯ   จะสรุปผล
การลงมติในเร่ืองดงักลา่วให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นบัได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น
ที่เข้าประชมุทัง้ด้วยตนเอง และโดยการมอบฉนัทะ โดยแตล่ะวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ 

หลงัจากที่ประธานฯ ได้ชีแ้จ้งรายละเอียดของแตล่ะวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะสอบถามรายละเอียด
ของวาระนัน้เพิ่มเติม กรุณายกมือขึน้ เพื่อรอให้ประธานฯ เชิญมาที่จดุไมโครโฟน  หากไมส่ะดวกลกุขึน้ สามารถยกมือเพื่อ
ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทอ านวยความสะดวกน าไมโครโฟนไปให้ที่ท่านโดยตรงแทนได้  ทัง้นี ้โปรดแจ้งช่ือ -นามสกุล ก่อนตัง้
ค าถาม เพื่อประโยชน์ในการจดัท ารายงานการประชมุ หากท่านมีเร่ืองสอบถามอื่นๆ ท่ีไม่เก่ียวข้องกบัวาระการประชมุใน
ครัง้นี ้โปรดสอบถามในวาระท่ี 9 วาระพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมคัรจากผู้ เข้าร่วมประชุม 1 ทา่น เพื่อเป็นสกัขีพยาน
ในการนบัคะแนน โดยไปนัง่ที่จุดนบัคะแนนเสยีง ซึ่งมีนายเจตนิพทัธ์ น้อยเช่ียวกาญจน์ ได้เสนอเป็นตวัแทนเพื่อท าหน้าที่
สกัขีพยานในการนบัคะแนนของการประชมุครัง้นี ้

นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ท าหน้าที่เป็นผู้ สงัเกตการณ์ของการประชุมครัง้นี  ้จากส านักงานทนายความ 
“บริษัท ลอว์ ทีเอสที จ ากดั” และระบบการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสยีง ด าเนินการโดย “บริษัท ควิดแลบ จ ากดั”  

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

ประธานฯ   ได้แจ้งตอ่ที่ประชุมวา่ บริษัทฯ ได้จดัให้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 และบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เห็นว่า การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 มีความถกูต้องครบถ้วน 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560  

ทัง้นี ้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม่ 
ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วนี ้

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 28 เมษายน 
2560  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย เป็นจ านวน 40,645 
หุ้น รวมมีผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้หมด 73 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้หมดในวาระนี ้52,897,303 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 39.4756 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ มีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้
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     ผู้ ถือหุ้น จ านวน (หุ้น)            คิดเป็นร้อยละ 
               (1)  เห็นด้วย                         52,897,303 100 
               (2)  ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
               (3)  งดออกเสยีง                         0 0 
               (4)  บตัรเสยี 0 0 
               รวมจ านวนเสยีง :                52,897,303 100 
                  รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ (ราย) :                73 

ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  ใน           
    รอบปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560  
ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.comancheinternational.com) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ได้รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ได้เชิญให้ “ นายสมบรูณ์ ศขุีวิริยะ  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ” ได้แถลงผลการด าเนินงานดงักลา่ว 

นายสมบรูณ์ ศุขีวิริยะ  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แถลงผลการด าเนินงานภาพรวมธุรกิจ
และผลการด าเนินงานตอ่ที่ประชมุดงัตอ่ไปนี ้

ปี 2560 รายได้จากการขายและให้บริการจ านวน 174.6 ล้านบาท เทียบกบัปี 2559 จ านวน 

133.1 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 41.5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้อัตราร้อยละ 31.2 อีกทัง้รายได้อื่น

จ านวน 3.8 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2559 จ านวน 0.4 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 3.4 ล้านบาท 

หรือเพิ่มขึน้อตัราร้อยละ 850  

นางสาวดารุณี แซ่ตัง้ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ งบการเงินปี 2560 

เทียบกับปี 2559 เพิ่มขึน้ตามที่คุณสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้งให้ทุก

ท่านทราบ คือ ประมาณ 41.5 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31.2 เนื่องจากปี 2560 บริษัทฯ ได้

เข้าไปลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ากดั เมื่อวนัที่ 20 มิถนุายน 2560 เป็นวนัแรก 

ดงันัน้ งบการเงินรวมของโคแมนช่ี จึงมีบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ากัด เข้ามารวมอยู่

ประมาณ 6 เดือน 11 วนั ในขณะที่ปี 2559 ไม่ได้มีการลงทุนในบริษัทใดเพิ่มเติม ส่วนของ

บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัทฯ ได้เข้าไปลงทุนตัง้แต่ปี 2558      

ซึง่เป็นเหตผุลที่ท าให้รายได้เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้รายได้ที่เพิ่มอีกสว่นหนึ่งมาจากผลประกอบการของ

บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งปี 2560 มีรายได้เพิ่มขึน้จากปี 2559 

ประมาณ 13 ล้านบาท ในขณะที่ต้นทุนขาย ในงบการเงินรวม ปี 2560 เทียบกับปี 2559 
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เพิ่มขึน้ประมาณ 31 ล้านบาท หรืออตัราร้อยละ 81 โดยเหตผุลที่ส าคญัเกิดจากต้นทนุการ

ขายและให้บริการจากบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ากดั จ านวนประมาณ 15.5 ล้านบาท 

และต้นทุนจากบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด เพิ่มขึน้ประมาณ 13 ล้าน

บาท ท าให้ต้นทนุขายในงบการเงินรวมปี 2560 เพิ่มขึน้เมื่อเทียบกบัปี 2559 อีกทัง้ต้นทุนที่

เพิ่มของ MSL มาจากธรรมชาติของธุรกิจ  โดยปกติ ถ้า MSL มีโครงการที่ เข้ามาใหม ่            

ก็จ าเป็นต้องซือ้ License หรือการจ้าง Outsource ผู้ เช่ียวชาญเข้ามาในแต่ละโปรเจคด้วย 

ค่าใช้จ่ายเหลา่นีจ้ึงบนัทึกบญัชีเป็นต้นทุน และมีต้นทนุการตดัจ าหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตวัตน

ของ Big data ซึ่งเร่ิมตดัจ าหนา่ยปี 2559 ประมาณไตรมาส 4 อีกทัง้ต้นทนุในสว่น Big data 

ถกูบนัทึกเป็นสินทรัพย์ประมาณ 26 ล้าน ซึ่งเมื่อพร้อมใช้งานแล้วจะต้องตดัจ าหน่าย โดยที่

ระยะเวลา 1 ปี ตดัจ าหนา่ยประมาณ 5.2 ล้านบาท จึงท าให้ปี 2560 มีต้นทนุการตดัจ าหนา่ย

ของ Big data เป็นจ านวน 5.2 ล้านบาท บนัทึกเป็นต้นทนุเช่นเดียวกนั ในขณะที่ปี 2559 ตดั

จ าหน่ายประมาณ 1.3 ล้านบาท ท าให้ต้นทนุในงบการเงินรวมเพิ่มขึน้ประมาณ 31 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 81 ในส่วนค่าใช้จ่ายในการขายนัน้ลดลง และค่าใช้จ่ายในการบริหาร

เพิ่มขึน้จากปี 2559 ประมาณ 14 ล้านบาท หรือคิดเป็นส่วนร้อยละ 27 เช่นเดียวกบัสาเหตุ

ข้างต้น คือค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด 

เพิ่มขึน้จากการจ้างระดบัผู้บริหารเพิ่มเข้ามา และเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้ของ

บริษัทโคแมนช่ีเช่นกนั เช่น การจดัประชมุ AGM การจดัท ารายงานประจ าปี คา่สอบบญัชี ค่า

เบีย้ประชุมกรรมการ สวสัดิการต่าง ๆ ของพนกังานรวมถึงการจ้างพนกังานเพิ่มในสว่นของ 

Operation ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2559 เป็นจ านวนหนึ่ง ท าให้งบการเงินรวมมีค่าใช้จ่ายในการ

บริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 27 

รายได้อื่นเพิ่มขึน้จากปี 2559 ประมาณ 3 ล้านบาท เกิดจากรายได้ดอกเบีย้ที่ได้เงินจาก IPO 

ซึง่บริษัทฯ มีเงินสดคงเหลอืจาก IPO ประมาณ 200 ล้านบาท ซึง่อยูใ่นช่วงของการศกึษาการ

ลงทนุ จึงน าฝากธนาคารเพื่อให้ได้ดอกเบีย้ ท าให้รายได้อื่นเพิ่มขึน้จากปี 2559 

ภาษีเงินได้ปี 2560 มีจ านวนประมาณ 1.3 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2559 มีเพียงเล็กน้อย เกิด

จากการที่บริษัทฯ หมดสิทธ์ิของการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล จากบตัรสง่เสริมการลงทุน 

(BOI) ประมาณเดือนกนัยายน ปี 2560 แต่ในระหว่างนีบ้ริษัทฯ อยู่ในช่วงยื่นขอรับบตัรใหม ่

ซึ่งใกล้จะผ่านการอนุมัติแล้ว ส่วนบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท ซินเนเจอร์ 

เทคโนโลยี จ ากัด ก็หมดอายุเช่นกัน จึงท าให้ประมาณไตรมาสที่ 4 ต้องเสียภาษีในอตัรา   

ร้อยละ 20 
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ทัง้นี ้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม่ 
ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วนี  ้

มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ใน
รอบปี 2560 (ซึง่เป็นเร่ืองเพื่อทราบ จึงไมม่ีการลงมติ) 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  งบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปี

บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560  ซึ่งผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายชวาลา 

เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และ

ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมี

รายละเอียดปรากฏตามหน้า “งบการเงิน” ในรายงานประจ าปี ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 

ส าหรับวาระนี ้ เป็นการพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปี
บญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

    จึงได้เชิญให้ “ นางสาวดารุณี  แซ่ตัง้  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ” ได้รายงานต่อที่ 
    ประชมุเพื่อพิจารณาวาระนี ้

       นางสาวดารุณี  แซ่ตัง้  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน
ประจ าปี 2560 สิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนายชวาลา               
เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั และ
ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี 2560 ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 2 ซึง่ได้เผยแพร่และน าสง่พร้อมกบัหนงัสอืเชิญ
ประชมุครัง้นี ้เพื่อผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าแล้ว  

ทัง้นี ้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม่ 
ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วนี ้    

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ ถือหุ้น  จ านวน (หุ้น)            คิดเป็นร้อยละ 
               (1)  เห็นด้วย                         52,910,303                    100 
               (2)  ไมเ่ห็นด้วย                                       0                        0 
               (3)  งดออกเสยีง                                                  0                        0 
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               (4)  บตัรเสยี                                                 0                        0 
               รวมจ านวนเสยีง :                52,910,303    100      
                  รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ (ราย) :                74  

ระเบียบวาระที่ 4      พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2560  

 ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 56 ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรเท่านัน้และข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 57 
ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีเงินได้นิติบคุคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมายอยา่งไร
ก็ตามบริษัทฯ อาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึน้อยู่กับ
ผลประกอบการประจ าปี กระแสเงินสด และแผนการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อยเป็นส าคญั  ซึ่งในรายละเอียดขอเรียนเชิญ “ นางสาวดารุณี  แซ่ตัง้ – ผู้อ านวยการฝ่าย
บญัชีและการเงิน ” ได้น าเสนอตอ่ที่ประชมุตอ่ไป 

นางสาวดารุณี  แซต่ัง้  –  ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน  ได้รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ จาก
ผลการด าเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมจ านวน 30.15 ล้านบาท 
และมีก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จ านวน 21.02 ล้านบาท  

โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เหน็ควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
จดัสรรก าไรสะสมประจ าปี 2560 ดงันี ้

   1)  จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.05 ล้านบาท 
2) จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.063 บาท  โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 8,442,000 บาท 
โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของก าไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาไม่ต้องน ามาค านวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้
สิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎษกร 
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วัน
ก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 และ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน
จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   

ทัง้นี ้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม ่
ซึง่ผู้ ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วนี ้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
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ค าถามที่ 1 : นายกิตติ  งามมหรัตน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 
 ได้ฝากให้ผู้บริหารทบทวนนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งกฎของบริษัทระบุนโยบายการ

จ่ายเงินปันผล 40% ของงบเดี่ยว เนื่องจากตอนเข้า IPO บริษัทแจ้งว่าจะน าเงินไปลงทุนท า

ซอฟต์แวร์การทอ่งเที่ยวครบวงจร ถ้าบริษัทประสบความส าเร็จ งบรวมก็จะโตขึน้เร่ือยๆ แตง่บ

เดี่ยวของโคแมนช่ีก็จะเป็นออแกนิค  Growth ปกติ  ซึ่งไม่คล้องจองกนั อยากให้ฝ่ายบริหาร

พิจารณาทบทวน 

 ค าตอบ: นางสาวดารุณี  แซ่ตัง้ ผู้ อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  ได้ชีแ้จงในส่วนของ

เกณฑ์การจ่ายปันผลว่า จากที่ท่านผู้ ถือหุ้นแนะน า ต้องเรียนว่า ผลประกอบการของบริษัท

ยอ่ยที่แสดงในงบที่เรียกวา่ งบการเงินรวมนัน้ได้ถกูจ่ายปันผลมาแล้ว ถ้าสงัเกตปี 2559 ในงบ

จะมี เขียนตรงหมวดรายได้อื่นในงบก าไรขาดทุนจะเขียนว่าเงินปันผล รับประมาณ 

16,999,150 บาท นัน่คือผลประกอบการบริษัทยอ่ย ซึง่ปี 2559 คือ MSL ได้ถกูปันผลออกมา

รวมอยู่ในก าไรสทุธิของปี 2559 มียอดแสดง 43 ล้าน หมายความว่าผลประกอบการบนงบ

การเงินรวมที่ทางทา่นผู้ ถือหุ้นอยากจะให้ทางฝ่ายบริหารจ่ายได้ถกูรวมอยูใ่นนีใ้นงบเดี่ยวแล้ว 

แต่พอปี 2560 บริษัท MSL ไม่ได้มีการจ่ายปันผล ท าให้ดเูหมือนการจ่ายปันผลบนฐานก าไร

ของงบเดี่ยวของโคแมนช่ี ซึ่งเป็นค าตอบว่า ค าแนะน าของท่านได้ถูกท าไปแล้ว เพียงแต่ว่า

ตวัเลขไมไ่ด้ค านวณจากงบการเงินรวมตรงๆ แตเ่ป็นทางอ้อมที่รวมผลประกอบการของบริษัท

ยอ่ยถ้ามีการจ่ายปันผล ได้ถกูรวมบนงบการเงินเดี่ยวเรียบร้อยแล้ว 

มติที่ประชุม:   ที่ประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2560 และอนมุตัิการจดัสรร
    ก าไรสะสมประจ าปี 2560 ดงันี ้

   1)  จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2560 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 1.05 ล้านบาท 
2) จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.063 บาท  โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 8,442,000 บาท 
โดยจ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของก าไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิ
ยกเว้นภาษี ซึ่งผู้ ถือหุ้นบคุคลธรรมดาไม่ต้องน ามาค านวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้
สิทธิเครดิตภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎษกร 
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่มีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วัน
ก าหนดสิทธิของผู้ ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 2561 และ
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ทัง้นี ้สิทธิในการรับเงินปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน
จนกวา่จะได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น   
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ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน  มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

      ผู้ ถือหุ้น          จ านวน (หุ้น)            คิดเป็นร้อยละ 
               (1)  เห็นด้วย                         52,910,303                    100 
               (2)  ไมเ่ห็นด้วย                                       0                        0 
               (3)  งดออกเสยีง                                                  0                        0 
               (4)  บตัรเสยี                                                 0                        0 
               รวมจ านวนเสยีง :                52,910,303    100      
                  รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ (ราย) :                74  

ระเบียบวาระที่ 5       พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

                   ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ก าหนดวา่ ในการประชมุผู้
ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) 
โดยในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากว่าผู้ ใดจะออก  ส่วนปี
หลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และกรรมการที่
พ้นจากต าแหนง่ตามวาระนีอ้าจได้รับเลอืกเข้ามาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได้ ซึง่ในปีนีม้ีกรรมการ
ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ 2 ทา่น คือ 

                      1) นายชนิตร   ชาญชยัณรงค์                       กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ 
                      2) ดร.ฉิม    ตนัติยาสวสัดิกลุ                     กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ                                                                                                  

ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่าน
ขัน้ตอนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการ 
บริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมและประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ
ทัง้ 2 ท่าน ได้แก่  นายชนิตร  ชาญชัยณรงค์  และดร.ฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล   มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบคุคลผู้ทรงคณุวฒุิ มี
ความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ มีภาวะผู้น า วิสยัทศัน์ คณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที่ดีต่อองค์กร จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระทัง้ 2 ทา่น กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯใหม่อีกวาระหนึ่ง  ในต าแหน่งเดิม รายละเอียดประวัติ
โดยสงัเขปของกรรมการทัง้ 2 ทา่น ปรากฏตามสิง่ที่สง่มาด้วย 3    

    ดงันัน้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หลงัการอนมุตัจิากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ประกอบด้วย  
   1)  นายชนิตร  ชาญชยัณรงค์                      ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ   
   2)  ดร. ฉิม  ตนัติยาสวสัดิกลุ                       ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
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   3)  นางดลฤดี  พรพิพฒัน์                            กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ  
   4)  นายสพุจน์  แก้วมณี                           กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
   5)  นายสมบรูณ์  ศขุวีิริยะ                         กรรมการ  
   6)  นายกนัชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล    กรรมการ 
        วนั คอมเพอร์นอล์เลอ 
   7) นางสาวมานดิา ซินเมอร์แมน              กรรมการ  

        ทัง้นี ้เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส ในการพิจารณากรรมการทัง้ 2 ท่าน  ได้แก่ นายชนิตร  
   ชาญชัยณรงค์  และดร.ฉิม  ตนัติยาสวสัดิกุล   ได้แสดงเจตจ านงขอออกนอกห้องประชุม
   ระหวา่งการพิจารณาวาระนีเ้ป็นการชัว่คราว 

ประธานฯ ได้สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่  ผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึง่ไม่มี
ผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วนี ้

มติที่ประชุม:   ที่ประชมุมีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ  
                                   ซึง่มีรายนามดงัตอ่ไปนี ้

 (5.1)   อนมุตัิแตง่ตัง้  “นายชนติร  ชาญชยัณรงค์ ” ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีง 
  ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

   ผู้ ถือหุ้น                        จ านวน (หุ้น)            คิดเป็นร้อยละ 
               (1)  เห็นด้วย                         52,910,303                    100 
               (2)  ไมเ่ห็นด้วย                                       0                        0 
               (3)  งดออกเสยีง                                                  0                        0 
               (4)  บตัรเสยี                                                 0                        0 
               รวมจ านวนเสยีง :                52,910,303    100      
                  รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ (ราย) :                74  

 
(5.2)   อนมุตัิแตง่ตัง้ “ดร.ฉิม  ตนัตยิาสวสัดิกลุ   ” ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  มีรายละเอยีดดงัตอ่ไปนี ้

   ผู้ ถือหุ้น                   จ านวน (หุ้น)            คิดเป็นร้อยละ 
               (1)  เห็นด้วย                         52,910,303                    100 
               (2)  ไมเ่ห็นด้วย                                       0                        0 
               (3)  งดออกเสยีง                                                  0                        0 
               (4)  บตัรเสยี                                                 0                        0 
               รวมจ านวนเสยีง :                52,910,303    100      
                  รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ (ราย) :                74  
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ระเบียบวาระที่ 6       พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 

ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า   ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
มาตรา 90 ก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น 
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกนัพิจารณาก าหนด
ค่าตอบแทนโดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเปรียบเทียบ
อ้างอิงกบัธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ  
ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผา่นมา การปฏิบตัิงานและความรับผิดชอบของกรรมการ 
ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้น
อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการและบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2561 เท่ากับ
คา่ตอบแทนเดิมในปีก่อน  รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการตามตาราง ดงันี ้

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธานฯ ได้สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่  ผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึง่ไม่มี
ผู้ ถือหุ้นทา่นใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วนี ้

 

 

 

ต าแหนง่ เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาท 
กรรมการบริษัท 25,000 บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 
ผู้มีความรู้เร่ืองบญัชีเพื่อสอบทานงบการเงิน 

30,000 บาท 
 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร) 

25,000 บาท 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 25,000 บาท 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 25,000 บาท 
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มติที่ประชุม:       ที่ประชมุมีมติอนมุตัคิา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 ดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม   (2/3)  ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ผู้ ถือหุ้น จ านวน (หุ้น)            คิดเป็นร้อยละ 
               (1)  เห็นด้วย                         52,910,303                    100 
               (2)  ไมเ่ห็นด้วย                                       0                        0 
               (3)  งดออกเสยีง                                                  0                        0 
               (4)  บตัรเสยี                                                 0                        0 
               รวมจ านวนเสยีง :                52,910,303    100      
                  รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ (ราย) :                74  

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า  ส าหรับวาระนี ้ ได้เชิญให้ “ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล –  
ประธานกรรมการตรวจสอบ” ได้ชีแ้จงการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
ประจ าปี 2561 ตอ่ที่ประชมุ 

                 ดร. ฉิม    ตนัติยาสวสัดิกลุ  –    ประธานกรรมการตรวจสอบ   ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่     ตาม 

ต าแหนง่ เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ 

ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาท 

กรรมการบริษัท 25,000 บาท 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 
ผู้มีความรู้เร่ืองบญัชีเพื่อสอบทานงบการเงิน 

30,000 บาท 
 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 
(เฉพาะกรรมการท่ีไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร) 

25,000 บาท 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 

25,000 บาท 

กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 25,000 บาท 
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พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ใน
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  

                   ทัง้นี  ้   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และ         
ความสมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตัง้นายชวาลา                    
เทียนประเสริฐกิจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4301 หรือ ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3356 หรือ ดร. สวุจัชยั  เมฆะอ านวยชยั  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 
6638   หรือ นางนิสากร  ทรงมณี  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 5035 จากบริษัท  ดีลอยท์  
ทู้ช  โธมทัส ุ ไชยยศ  สอบบญัชี  จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 เนื่องจากมี
ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี มีอตัราค่าจ้างที่เหมาะสม และเป็นบริษัทตรวจสอบบญัชี                
ที่ปฏิบตัิหน้าที่มาก่อนท่ีบริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ท าให้มีความเข้าใจใน
ธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบทางบัญชีอย่างยิ่ง  รวมทัง้การ
ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้ส่งมอบงานตรงเวลา ท าให้คณะกรรมการสามารถมีเวลา
พิจารณาทบทวนได้อยา่งละเอียดรอบคอบ และการท างานได้เป็นอยา่งดียิ่งเช่นกนั 

อีกทัง้  บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามที่เสนอ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ
สว่นได้เสยีกบับริษัทฯ  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ที่เก่ียวกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี  ประจ าปี 2561  เป็นจ านวน  3,240,000  บาท โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
 
 
 
 

ดังนัน้  บริษัทฯ  ได้เสนอให้ผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ ผู้ สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4301   หรือ  ดร. ศภุมิตร เตชะมนตรีกุล  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3356    
หรือ  ดร. สวุัจชัย เมฆะอ านวยชัย   ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638   หรือ นางนิสากร 
ทรงมณี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5035 จากบริษัท  ดีลอยท์  ทู้ช  โธมทัส ุ ไชยยศ สอบ
บญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี  2561 และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี
เป็นจ านวน  3,240,000  บาท 

ประธานฯ ได้สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่  ผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม ่ซึง่ผู้ ถือ
หุ้นได้มีประเด็นสอบถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วนี ้มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้
 
 
 

หนว่ย: บาท โคแมนช่ี เอ็มเอสแอล ซินเนเจอร์ รวม 
คา่สอบบญัชีปี 2560 1,500,000 800,000 1,190,000 3,490,000 
คา่สอบบญัชีปี 2561 1,550,000 835,000   855,000 3,240,000 
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   ค าถาม 1 : นายคเชนทร์  เบญจกลุ มาประชมุด้วยตนเอง 

 มีข้อสงัเกตที่จะแสดงความเห็น คือ ทางบริษัทได้ใช้บริษัทดีลอยซ์ เป็นบริษัทชัน้น า TOP4 

แสดงให้เห็นว่าบริษัทให้ความส าคัญกับการท าบัญชีอย่างมีมาตรฐานและโปร่งใส แต่มี

ข้อสงัเกตวา่คา่สอบบญัชีที่น าเสนอมาประมาณ 3,200,000 บาท คิดเป็นประมาณ 10% ของ

ก าไรสทุธิ ปีที่แล้วประมาณ 30 ล้านบาท เป็นค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสงู หากเปรียบเทียบกับ

บริษัทท่ีท าธุรกิจใกล้เคียงกนั ก็เป็นข้อเสนอแนะส าหรับกรรมการวา่ หากมีโอกาสอาจจะลอง

เปรียบเทียบบริษัทอื่นท่ีอาจจะน าเสนอค่าสอบบญัชีที่ต ่ากวา่และอยูใ่นมาตรฐานที่ดี ยอมรับ

ได้ 

 ค าตอบ : นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ ได้กล่าวขอบคุณ

ส าหรับข้อแนะน าของผู้ ถือหุ้น และฝากให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่   
4301 หรือ ดร. ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที ่3356   หรือ  ดร. สวุจัชยั 
เมฆะอ านวยชยั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 6638 หรือ นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขที่ 5035 จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจ านวน 3,240,000 บาท 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

   ผู้ ถือหุ้น                   จ านวน (หุ้น)            คิดเป็นร้อยละ 
               (1)  เห็นด้วย                         52,517,303                    99.2572 
               (2)  ไมเ่ห็นด้วย                                       13,000                      0.0246 
               (3)  งดออกเสยีง                                380,000                      0.7182 
               (4)  บตัรเสยี                                                 0                               0 
               รวมจ านวนเสยีง :                52,910,303           100      
                  รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ (ราย) :                74 

ระเบียบวาระที่ 8        พิจารณาและอนุมตัิการจ าหน่ายหุ้นของบริษัท เอ็มเอสเเอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากดั 

ประธานฯ  แจ้งต่อที่ประชุมว่า  โดยวาระนี ้ได้เชิญให้  “นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ – ประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร ” เป็นผู้รายงานและชีแ้จงตอ่ที่ประชมุตอ่ไป 

นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัทมี
นโยบายลงทนุในบริษัทอื่นที่มีวตัถปุระสงค์ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับธุรกิจหลกัของ
บริษัท หรือกิจการท่ีมีลกัษณะใกล้เคียงกนั หรือกิจการที่สนบัสนนุธุรกิจหลกัของบริษัทอนัจะ
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ท าให้บริษัทมีผลประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้ หรือลงทุนในธุรกิจที่เอือ้ประโยชน์ 
(Synergy) ให้กบับริษัทซึง่จะช่วยสนบัสนนุการด าเนินธุรกิจหลกัของบริษัทให้ครบวงจรมาก
ยิ่งขึน้ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแขง่ขนัของบริษัท  

เมื่อประมาณปี 2558 บริษัทจึงได้มีการลงทุนในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์  (ประเทศ
ไทย) จ ากดั ด้วยคาดหมายว่าด้วยลกัษณะการประกอบธุรกิจที่เป็นธุรกิจพฒันาซอฟต์แวร์
เช่นกนัจะสามารถเอือ้ประโยชน์ (Synergy) และสร้างผลก าไรเพิ่มมากขึน้ให้แก่บริษัท และใน
เวลาดงักลา่วเอ็มเอสแอลอยูร่ะหวา่งการพฒันาซอฟต์แวร์ตวัหนึง่ซึง่ไม่เคยมีใครพฒันาได้ใน
ประเทศไทย เมื่อพฒันาแล้วเสร็จบริษัทจึงคาดหมายว่าจะสามารถขายซอฟต์แวร์ดงักล่าว
และท าก าไรให้บริษัทได้เพิ่มมากขึน้ แต่เมื่อการพัฒนาซอฟต์แวร์ดังกล่าวแล้วเสร็จ                    
เอ็มเอสแอลไมส่ามารถขายซอฟต์แวร์ดงักลา่วได้ตามที่คาดหมายไว้ ด้วยไมไ่ด้รับความสนใจ
เทา่ที่ควร และมีซอฟต์แวร์ในลกัษณะใกล้เคียงกบัซอฟต์แวร์ดงักลา่วเพิ่มมากขึน้  

แม้ว่าที่ผ่านมา ตามผลประกอบการปี 2559 - 2560 ของเอ็มเอสแอล ยงัคงสามารถท าก าไร
ให้กับบริษัทได้ตามแผนการลงทุน แต่ก็อยู่ในระดับที่แค่เพียงพอให้บริษัทฯ ไม่ได้รับ
ผลกระทบจากการด้อยค่าเงินลงทนุและค่าความนิยมเท่านัน้ อย่างไรก็ดี อตัราผลก าไรจาก
ธุรกิจของเอ็มเอสแอล ดงักลา่วก็ยงัไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายที่นายอภิชยั สกุลสรีุยเดช ใน
ฐานะผู้บริหารหลกัในขณะนัน้ได้น าเสนอต่อบริษัทและตกลงกันในเวลาที่บริษัทเข้าลงทุน
ดงักลา่ว 

ทัง้นี ้เพื่อเป็นการลดผลกระทบจากการด้อยค่าเงินลงทนุท่ีอาจจะมีขึน้ในอนาคต บริษัทจึงได้
ก าหนดเปา้หมายก าไรสทุธิให้เอ็มเอสแอล ซึง่การก าหนดเปา้หมายก าไรดงักลา่วก็สร้างความ
กดดันให้กับผู้บริหารของเอ็มเอสแอล เนื่องจากในปัจจุบัน เอ็มเอสแอล รับงานด้ านการ
พัฒนาโปรแกรม ติดตัง้และดูแลรักษางานในรูปแบบ Project Based ท าให้การเพิ่มของ
รายได้ในอนาคตมีความไม่แน่นอน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับปัจจยัและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจในแต่
ละปี เช่น สภาวะเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี  สภาวะการแข่งขันใน
อตุสาหกรรม ประกอบกับการที่ เอ็มเอสแอล มีการพึ่งพิงลกูค้าน้อยราย การสญูเสียลกูค้า
รายใดรายหนึ่งไปจะส่งผลกระทบค่อนข้างรุนแรงต่อความสามารถในการท าก าไรของ              
เอ็มเอสแอล  

แม้ว่า โครงการพฒันาซอฟต์แวร์ของ เอ็มเอสแอล ในระยะแรกจะเสร็จสิน้ลงแล้วในปัจจุบนั 
แต่ก็ยงัไม่สามารถสร้างรายได้ให้กบัเอ็มเอสแอล ได้มากนกั แตเ่อ็มเอสแอล ยงัคงมีแผนท่ีจะ
พฒันาซอฟต์แวร์ดงักลา่วในระยะถดัไปตอ่เนื่องไปอีกเพื่อให้สามารถให้บริการลกูค้าได้มาก
ขึน้ สง่ผลให้การรับรู้รายได้จากลกูค้าเปา้หมายส าหรับโครงการดงักลา่วเกิดขึน้ลา่ช้ากวา่แผน
เดิมตามที่ตกลงกนัในเวลาที่บริษัทเข้าลงทนุดงักลา่ว อีกทัง้การพฒันาซอฟต์แวร์ดงักลา่วก็มี
ต้นทุนส่วนเพิ่มในการพัฒนา ซึ่งส่วนหนึ่งต้องได้รับการสนับสนุนจากบริษัทในฐานะ              
บริษัทใหญ่ 
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นอกจากนี ้ในระยะเวลาที่ผ่านมาลกูค้ารายใหญ่รายหนึ่งของเอ็มเอสแอล มีการช าระเงินที่
ค่อนข้างช้า ส่งผลให้ในช่วงต้นปี 2560 เอ็มเอสแอล ขาดสภาพคล่องระยะสัน้เพื่อใช้ในการ
ประมูลงาน และบริษัทในฐานะบริษัทใหญ่ได้ให้เงินกู้ ยืมระยะสัน้จ านวน 5 ล้านบาท 
(ดอกเบีย้ร้อยละ 2.5 ตอ่ปี) เพื่อแก้ไขปัญหาดงักลา่ว 

จากเหตผุลที่ได้กลา่วมาข้างต้น นายอภิชยั สกลุสรีุยเดช ในฐานะเจ้าของเดิมและผู้บริหาร จึง
ได้เจรจาขอซือ้คืนหุ้นทัง้หมดที่บริษัทถืออยูจ่ านวน 234,610 หุ้น  

ทัง้นี ้เพื่อลดความเสี่ยงที่ยากต่อการประมาณการผลตอบแทนจากการด าเนินธุรกิจของ            
เอ็มเอสแอล ด้วยลกัษณะการให้บริการของบจก. เอ็มเอสแอลซึ่งมีความไม่แน่นอนขึน้อยู่กบั
โครงการๆ ไป (Project Base) จึงอาจสง่ผลตอ่การรับรู้รายได้หรือก าไรของบริษัทในระยะยาว 
และเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงจากการท่ีเอ็มเอสเอ็มไม่สามารถท าก าไรได้ตามเป้าหมายซึ่ง
จะมีผลกระทบกับการด้อยค่าของมูลค่าค่าความนิยม อันเนื่องมาจากการต้องพึ่งพิง
ประสบการณ์และความช านาญของนายอภิชัย สกุลสรีุยเดช เพียงคนเดียวในการด าเนิน
ธุรกิจของบจก. เอ็มเอสแอล  

คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทจึงเห็นควรให้บริษัทขายหุ้น
ของเอ็มเอสแอลจ านวน 234,610 หุ้น ให้แก่นายอภิชยั สกลุสรีุยเดช ในราคาหุ้นละประมาณ 
487.70 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 114,420,000 บาท เพื่อที่บริษัทไมต้่องมีภาระในการ
หาผู้ซือ้หุ้นทัง้จ านวนดงักลา่ว และการขายหุ้นของเอ็มเอสแอลดงักลา่วบริษัทจะมีเงินทนุเพื่อ
ใช้ในการลงทุนในกิจการอื่นๆ ที่สนับสนุนธุรกิจหลักของบริษัทอันจะท าให้บริษัทมีผล
ประกอบการหรือผลก าไรเพิ่มมากขึน้กวา่การท่ียงัคงถือหุ้นของเอ็มเอสแอลไว้ตอ่ไป การขาย
หุ้นของบจก. เอ็มเอสแอลจึงจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน
ในอนาคตตอ่บริษัทแตอ่ยา่งใด  

การขายหุ้นทัง้จ านวนที่บริษัทถืออยู่ใน เอ็มเอสแอล ดงักลา่วเข้าข่ายเป็นการเข้าท ารายการ
จ าหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศฯ เร่ืองได้มาหรือจ าหนา่ยไป และ
เมื่อค านวณขนาดของรายการแล้วมีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 44.07 ของก าไรสทุธิ
รวมของบริษัท นอกจากนี ้การขายหุ้นของ เอ็มเอสแอล ให้แก่นายอภิชยั สกลุสรีุยเดช ซึง่เป็น
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเคยด ารงต าแหน่งกรรมการ และผู้บริหารในบริษัท จึงเข้า
ขา่ยป็นการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ตามประกาศฯ เร่ืองรายการท่ีเก่ียวโยงกนั เนื่องด้วยผู้ซือ้
เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และเมื่อค านวณมูลค่าของรายการดงักล่าวตามประกาศฯ 
เร่ืองรายการที่เก่ียวโยงกันแล้วขนาดของรายการมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่า
สินทรัพย์ที่มีตวัตนสทุธิของบริษัท ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ดงันัน้ บริษัทจึงต้องขออนมุตัิ
การเข้าท ารายการจากผู้ ถือหุ้น ซึ่งต้องได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยี  
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รายละเอียดของรายการดงักลา่วปรากฏตามสารสนเทศเก่ียวกบัการจ าหนา่ยไปซึ่งสินทรัพย์ 
และการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั ซึง่แนบไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในสิง่ที่สง่มาด้วย
ล าดบัท่ี 10 และความเห็นของที่ปรึกษาการเงินอิสระปรากฎตามสิง่ที่สง่มาด้วยล าดบัท่ี 11 

ทัง้นี ้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม่ 
ซึง่มีผู้ ถือหุ้น ได้มีประเด็นสอบถามเก่ียวกบัวาระดงักลา่วนี ้ มีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี  ้  

 ค าถาม 1 : นายกิตติ  งามมหรัตน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

เห็นด้วยเร่ืองความเสี่ยงด้านค่าความนิยม Goodwill ก่อนที่จะลงมติอยากจะถามวา่ สมมติ

ขาย MSL ไป รายได้และก าไรหายไปสว่นหนึ่ง  แต่ก็ได้เงินก้อนกลบัมา ซึ่งโคแมนช่ีจะมีเงิน

ประมาณ 100 กว่าล้าน ผู้บริหารมีแผนจะน าไปลงทุนอะไร อย่างไร เพื่อที่อย่างน้อยจะได้

ก าไรกลบัมามากกว่าหรือเท่ากับที่ต้องเสีย MSL ไป และหากยังไม่มี ผู้บริหารจะจ่ายเป็น 

Dividend ให้ผู้ ถือหุ้นหรือไม ่อยา่งไร เนื่องจากหากเก็บในธนาคารอยา่งเดียว ซึง่จะไมคุ่้ม 

 ค าตอบ : นายสมบรูณ์ ศขุีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ ขออนญุาตเลา่ย้อนไป

ตอนที่โคแมนช่ีเข้าตลาด เราวาง concept ไว้ว่าจะเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยว เราจะมีแท่ง

ซอฟต์แวร์ของเราเองทัง้การท่องเที่ยว ไม่เฉพาะโรงแรมเพียงอย่างเดียว แล้วเราก็เข้าไปท า   

M & A ร้านอาหาร สปา ซึ่งได้ด าเนินการไปแล้ว ก็คือบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ากัด 

ส าหรับส่วนที่เหลือเราก็ต้องไปท าต่อตามแผนภายในเวลา 3 ปี ซึ่งก็คือปี 2019  และผมมี

แผนการลงทนุในสว่นของ B to B to C แบบไม่เป็นทางการ โดยใช้งบที่ได้จากการขาย MSL 

โดยไมต้่องรอ 3 ปี สว่นเร่ืองการจ่ายเงินปันผล จะให้คณะกรรมการพิจารณาอีกครัง้ 

    ค าถาม 2 : นางอ าพร  พลบัพลงึ  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเร่ืองข้อก าหนดการซือ้ขายและการช าระเงินในการซือ้ขาย MSL และเงินท่ีขาย MSL 
จะเข้าในช่วงเวลาใด จะสง่ผลอะไรบ้าง รวมทัง้เง่ือนไขการจา่ยภาระผกูพนั 15 ล้านบาท          
จะจ่ายอยา่งไร และจะน าเงินท่ีได้ไปท าอะไร 

 ค าตอบ : นายสมบรูณ์ ศขุีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ เร่ืองสญัญาและการซือ้
ขายโดยมี IFA ดแูลเร่ืองสญัญาตา่งๆ โดยได้รับเงินมดัจ า 10% แล้วในบญัชี Escrow 
Account ก่อนวนัประชมุ AGM และหากผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้ด าเนินการตอ่ได้ก็จะครบสญัญา 
สามารถโอนเงินจากบญัชี Escrow Account เข้าโคแมนช่ีได้ ยอดช าระท่ีเหลอืจะให้กรอบ
เวลา 4 เดือน และช้าสดุไมเ่กิน 6 เดือน จากวนัท่ีมตปิระชมุผู้ ถือหุ้นออก (25 เมษายน 2561) 
ยอดเงินภาระผกูพนั 15 ล้านบาท จะถกูช าระภายใน 4 - 6 เดือน เงินทัง้หมดทีเ่ข้ามา 115 
บวกกบั 15 ล้านบาท จะน าไปลงทนุร่วมกบัเงินสด 200 ล้านบาท ในโครงการที่จะท า B to B 
to C ได้เร็วขึน้ 
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 ค าถาม 3 : นายกฤษฎ์ิ หุน่สวุรรณ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

 สอบถามความหมายของ C ในแผนงาน 

 ค าตอบ : นายสมบรูณ์ ศขุวีิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ C คือ Customer โดย
โคแมนช่ีจะเจาะกลุม่ลกูค้ารายยอ่ยมากขึน้ 

 ค าถาม 4 : นายกิตติ งามมหรัตน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

 สอบถามทิศทางการลงทนุในกลุม่เปา้หมายรายยอ่ย 

 ค าตอบ : นายสมบรูณ์ ศขุวีิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ จะเป็นการร่วมทนุกบั
ธุรกิจที่มีกลุม่ลกูค้ารายยอ่ยอยูแ่ล้ว 

มติที่ประชุม:  ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตักิารจ าหนา่ยหุ้นของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) 
จ ากดั จ านวน 234,610 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 99.998  ของทนุจดทะเบียนของบจก. เอ็ม
เอสแอล ให้แก่นายอภิชยั สกลุสรีุยเดช ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ในราคาหุ้นละ
ประมาณ 487.70 บาท รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 114,420,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมี
รายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ผู้ ถือหุ้น                         จ านวน (หุ้น)            คิดเป็นร้อยละ 
               (1)  เห็นด้วย                         52,910,303                    100 
               (2)  ไมเ่ห็นด้วย                                       0                        0 
               (3)  งดออกเสยีง                                                  0                        0 
               (4)  บตัรเสยี                                                 0                        0 
               รวมจ านวนเสยีง :                52,910,303    100      
                  รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ (ราย) :                74  

ระเบียบวาระที่ 9       พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชมุวา่  การประชุมได้ด าเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึง่เมื่อได้
สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ ถือหุ้ น ได้มีประเด็นข้อซักถาม โดยมีรายละเอียด
ดงัตอ่ไปนี ้

ค าถาม 1 : นางอ าพร พลบัพลงึ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเร่ืองค าพิพากษา คดีที่เก่ียวข้องกบัลขิสทิธ์ิซอฟต์แวร์ 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า ค าตดัสินคดีในศาล
ชัน้ต้นได้เสร็จสิน้แล้ว ขณะนีย้งัอยูใ่นกระบวนการขัน้ตอนตอ่ไป คือศาลฎีกา จึงยงัไมส่ามารถ
บอกช่ือคูก่รณีและเลา่รายละเอียดได้ 
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ค าถาม 2 : นายคเชนทร์  เบญจกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเร่ืองมมุมองของแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ 

ค าตอบ : นายสมบรูณ์ ศขุีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า แนวโน้มการพฒันาใน
แง่ของการทอ่งเที่ยวเป็นไปได้ดี สว่นในแง่ของการพฒันาด้านไอทีมีการผลกัดนัท่ีดี 

ค าถาม 3 : นายปพน ไกรสงิห์เลขา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

มีการใช้งานโปรแกรมของโคแมนช่ีจากผู้ประกอบการรายย่อยมากน้อยแค่ไหน และการ
พฒันาของโปรแกรมส าหรับโรงแรมขนาดเลก็ในอนาคตเป็นอยา่งไร 

ค าตอบ : นายสมบรูณ์ ศขุีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงวา่ กลุม่ลกูค้าจะเป็นสว่น
ของโรงแรมขนาด 3 - 4 ดาวขึน้ไป โดยปัจจุบนัโคแมนช่ีมีการเพิ่ม Product ส าหรับโรงแรม
ขนาดเลก็ ในรูปแบบเช่าเป็นรายเดือน 

ค าถาม 4 : นายปพน ไกรสงิห์เลขา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามปัญหาที่พบบอ่ยของโปรแกรมโคแมนช่ี 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า ส าหรับปัญหาที่พบ
บ่อย คือเร่ืองการหมุนเวียนของบุคลากรของโรงแรม โดยโคแมนช่ีจะมีฝ่าย Support คอย
ช่วยเหลอื 

ค าถาม 5 : นายปพน ไกรสงิห์เลขา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเร่ืองอตัราคา่บริการของทีม Support  

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า มีค่าบริการ 5,000 
บาทตอ่วนั 

ค าถาม 6 : นายปพน ไกรสงิห์เลขา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

โคแมนช่ีมีแผนการพฒันาโปรแกรมค้าปลีกสินค้าอื่นๆ นอกเหนือจากด้านการท่องเที่ยวและ
โรงแรมหรือไม ่

ค าตอบ : นายสมบรูณ์ ศขุีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า ไม่ได้ท าในสว่นสินค้า
อื่นๆ จะมีเฉพาะด้านการทอ่งเที่ยวและโรงแรม 

นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการ ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า  มีส่วนของซินเนเจอร์ที่ดูแล
ระบบร้านค้าปลกีตา่งๆ 

ค าถาม 7 : นายปพน ไกรสงิห์เลขา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเก่ียวกบัข้อมลูกลุม่ลกูค้า วา่สว่นมากมาจากภาคไหน 
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ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า เป็นกลุ่มภาคใต้เป็น
สว่นใหญ่ 

ค าถาม 8 : นายกฤษฎ์ หุน่สวุรรณ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเร่ืองค่าสอบบญัชีของบริษัทที่ร่วมทุน จ าเป็นต้องเปลี่ยนมาใช้หน่วยงานเดียวกับ           
โคแมนช่ีหรือไม ่และจะเป็นการเพิ่มต้นทนุหรือไม ่

ค าตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตัง้ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ชีแ้จงว่า หากมีบริษัท
ย่อยมีขนาดเล็กประมาณ 10% ของบริษัทแม่ จะมีแผนงานการตรวจงบรายไตรมาสที่ 3 จะ
เป็นราคาที่ต ่ากว่า  สว่นของการตรวจงบปีจะใช้ผู้สอบบญัชีที่เป็นบุคคลธรรมดาเป็นผู้ เซ็นต์ 
ซึง่ช่วยประหยดัได้มากขึน้ 

ค าถาม 9 : นายกฤษฎ์ หุน่สวุรรณ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเพิ่มเติมวา่ สามารถประหยดัคา่สอบบญัชีได้มากน้อยแคไ่หน 

ค าถาม : นางสาวดารุณี แซ่ตัง้ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้ชีแ้จงว่า ปี 2561 เป็น
ต้นไป กรณีที่มีบริษัทยอ่ยขนาดเลก็ คาดวา่คา่ใช้จ่ายการสอบบญัชีประมาณไมเ่กิน 100,000 
บาทตอ่ปี 

ค าถาม 10 : นายกิตติ งามมหรัตน์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเร่ืองแผนงานตา่งประเทศเป็นอยา่งไร 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า ปีที่แล้วมีดีลเลอร์
ต่างประเทศ ประมาณ 10 ราย ปีนีม้ีแผนจะเพิ่มดีลเลอร์ให้ได้ถึง 20 ราย  โดยมี mr.James 
Hankewich เป็นต าแหนง่ Chief Distribution Officer ท าหน้าที่หาดีลเลอร์เพิ่ม 

ค าถาม 11 : นายคเชนทร์ เบญจกลุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเร่ืองค่าที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ว่าในปีหน้าถ้ามีการลงทุนซือ้บริษัทย่อยอีก     
เป็นไปได้หรือไม ่ท่ีจะสามารถหาทีป่รึกษาทางการเงินอิสระ ที่มีคา่ใช้จ่ายถกูลง 

ค าตอบ : นายชนิตร ชาญชัยณรงค์ ประธานกรรมการ ได้ชีแ้จงว่า ส าหรับค าถามในข้อนี ้
คณะกรรมการจะรับไว้พิจารณา 

ค าถาม 12 : นายธรรมนญู กลิน่บปุผา ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

แง่ของการซือ้และควบรวมกิจการวา่จะมีแนวทางในการควบคมุค่าใช้จ่ายอย่างไร และในแง่
ของการหารายได้เพิ่มมีแนวทางอยา่งไร 

ค าตอบ : นายสมบรูณ์ ศขุีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงว่า ส าหรับเร่ืองเทคโนโลยี
สามรถน าจุดแข็งของแต่ละบริษัทมาเสริมกนัได้ จึงท าให้ใช้งานได้โดยไม่ต้องพฒันาใหม่ใน



รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
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แต่ละด้าน ในส่วนของการหารายได้เพิ่มแต่ละบริษัทก็จะมีการตลาดของตัวเองใน
กลุม่เปา้หมายทีแ่ตกตา่งกนัจึงท าให้ช่วยกนัขายในแตล่ะกลุม่เปา้หมายได้ 

 
 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใดๆ และเพื่อให้เป็นไปตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน  บริษัทฯ จะ เก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้หมดไว้ เพื่อเป็น
หลกัฐานอ้างอิงและตรวจสอบได้ จากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วขอบคุณผู้ ถือหุ้นทุกท่านที่ให้การสนบัสนุนและได้สละเวลา
อนัมีคา่เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 และได้กลา่วปิดการประชมุ  
 
ปิดการประชมุ:    เวลา 15.20 น. 
  
 อนึง่  สรุปจ านวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะในการประชมุครัง้นี ้  รวมทัง้สิน้ 
74 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 52,910,303 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 39.4853 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้
ทัง้หมด จ านวน 134,000,000  หุ้น   โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสยีงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว      
 
 
 
   __________________________ 
                   (นายชนติร ชาญชยัณรงค์) 
                                                                                                                           ประธานท่ีประชมุ 
 
 
   __________________________ 
                                                                                                             (นายนิกลุ ตัง้นิลทรัพย์) 
           เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทกึการประชมุ 
 
  
รับรองความถกูต้องโดย: 
 
_____________________ 
  (นายสมบรูณ์  ศขุีวิริยะ) 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม 
 
 
_____________________ 
( นายกนัชนะพล เกิร์ท มาเซลล์  
ซีเรียล วนั คอมเพอร์นอล์เลอ ) 
  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  


