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เริ่มประชุม:   เวลา 13.30 น. 

 ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดการประชุม พร้อมทั้งเป็นผู้ด าเนินการ
ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้เป็นเวลา 13.30 น. โดยมีผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 77 ราย 
(แบ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 41 ราย เป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 45,987,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.3191 
ผู้รับมอบฉันทะ จ านวน 36 ราย เป็นจ านวนหุ้นท้ังสิ้น 698,187 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.5210 รวมจ านวนหุ้นท้ังที่มาประชุมด้วย
ตนเองและมอบฉันทะ เป็นจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 46,685,780 หุ้น หรือร้อยละ 34.8401 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
จ านวน 134,000,000 หุ้น จึงมีองค์ประชุมเพียงพอที่จะด าเนินการประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป 

              ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม นางสาวณัฐมณฑ์ พูลพิพัฒนันท์ เป็นพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ได้ช้ีแจงต่อ        
ผู้ถือหุ้นถึงวาระการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบก่อน ดงัต่อไปนี้ 

              การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ประกอบด้วย 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่าง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัด
หรือแย้งกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตาม
รายละเอียด ดังน้ี 

1. การนับคะแนนเสียง ให้นับหุ้น 1 หุน้เป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นดังกล่าว
จะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ 

2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ลงคะแนนเสียง
ตามวิธีการดังต่อไปนี ้

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ท้ังนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้น กรุณาลงลายมือช่ือด้วยปากกาก่อนทุกครั้งในบัตร
ลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 1 3 4 5 และ 7 “จะต้องผ่านมตอินมุัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน” 

การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 2 เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อ
ทราบ จะไม่มีการลงมติ 

การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดประชุม          
ผู้ถือหุ้นที่ดี การลงมติเลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเป็นรายบุคคล ส าหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนน้ี ดังนั้น วาระที่ 5.1 และ 5.2 ไม่ต้องส่งคืนแก่
เจ้าหน้าท่ี ท้ังกรณีเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ส่วนการลงคะแนนเสียงส าหรับวาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นท่ีมสี่วนได้เสีย 

  ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่ี
มีส่วนได้เสีย 

 ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่าน

ใดไม่เหน็ดว้ยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ได้แจ้งใหผู้้ถือหุ้นท าเครื่องหมายถูกในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียง ใน
บัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและไปตรวจนับ  

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่านที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย หรือไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือว่าอนุมัติตามที่เสนอ 
อย่างไรก็ตาม จะไม่มีการเก็บบัตรในส่วนนี้และไม่ต้องส่งคืนให้บริษัทฯ  

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ จะถือว่าเป็นบัตรเสีย 
1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือ 
2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ 

              ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากับด้วยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บ
บัตรลงคะแนนท้ังหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและใช้เป็นหลักฐาน แต่จะไม่มีผลกระทบต่อผลคะแนน
ที่ได้ประกาศไปแล้ว 

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย บัตรเสีย และ/หรืองดออกเสียง (แล้วแต่กรณี) ออกจาก
จ านวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้น ๆ ส่วนบัตรลงคะแนนที่มาถึง
เจ้าหน้าที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ได้ประกาศปิดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แล้วจะถือว่าเป็นบัตรที่เห็นด้วย
เท่านัน้ 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นบันทึก
รวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระแล้ว ส่วนผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะแต่ไม่ได้ระบุถึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ได้
แจ้งว่าให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ได้แจ้งไปแล้ว 

ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่านได้ โดยส่ง
บัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ท่ีโต๊ะนับคะแนนท่ีอยู่บริเวณประตูทางเข้าออก 

              เมื่อการนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้นแล้ว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการ
ลงมติในเรื่องดังกล่าวให้ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้า
ประชุมทั้งด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแต่ละวาระจะใช้จ านวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุดในวาระนั้น ๆ 

หลังจากที่ประธานฯ ได้ช้ีแจงรายละเอียดของแต่ละวาระครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามรายละเอียด
ของวาระนั้นเพิ่มเติม กรุณายกมือขึ้น เพื่อรอให้ประธานฯ เชิญมาที่จุดไมโครโฟน  หากไม่สะดวกลุกขึ้น สามารถยกมือเพื่อ
ขอให้เจ้าหน้าที่บริษัทอ านวยความสะดวกน าไมโครโฟนไปให้ที่ท่านโดยตรงแทนได้  ทั้งนี้ โปรดแจ้งช่ือ-นามสกุล ก่อนตั้ง
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ค าถาม เพื่อประโยชน์ในการจัดท ารายงานการประชุม หากท่านมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ท่ีไม่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในครั้ง
นี้ โปรดสอบถามในวาระที่ 9 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

เพื่อความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ได้เชิญอาสาสมัครจากผู้เข้าร่วมประชมุ 1 ท่าน เพื่อเป็นสักขีพยานใน
การนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนายศรายุทธ จิตรเกาะ ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ได้เสนอเป็นตัวแทน
เพื่อท าหน้าท่ีสักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งนี ้

นายสรรเสริญ วัฒนจิโรจน์กุล ท าหน้าที่เป็นผู้สังเกตการณ์ของการประชุมครั้งนี้ จากส านักงานทนายความ “บริษัท 
ลอว์ ทีเอสที จ ากัด” และระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ด าเนินการโดย “บริษัท ควิดแลบ จ ากัด”  

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

ประธานฯ   ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า 
การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี  2561 มีความถูกต้องครบถ้วน                 
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุน้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  

ทั้งนี้  ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่  
ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี ้

มติท่ีประชุม:  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 7 ราย เป็นจ านวน 48,901 หุ้น รวมมี
ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 84 ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังหมดในวาระนี้ 46,734,681 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 34.8766 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษทัฯ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 46,734,681 100 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง : 46,734,681 100 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) : 84  
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ระเบียบวาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษั ทเกี่ ยวกับผลการด าเนิ นงานของบริษั ทฯ                       
    ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ปรากฏอยู่
ในรายงานประจ าปี  2561  ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
(www.comancheinternational.com) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภาพรวมของบริษัทฯ มพีัฒนาการใน
ด้านต่าง ๆ มาโดยตลอด เป็นที่ทราบดีอยู่แล้วว่าบริษัทฯ ได้รับการรับรอง CMMI ซี่งเป็นวุฒิภาวะ
ของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ที่ผ่านมา บริษัทยังใส่ใจพัฒนาวุฒิภาวะของบริษัทใน
กระบวนการอื่น ๆ ได้แก่การเงินและการบญัชี การตรวจสอบภายใน และการบริหารความเสี่ยงเป็น
ต้น และมีแนวคิดที่จะเข้าไปร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action Coalition, CAC) 
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้รับทราบถึงผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ได้เชิญให้ “นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน)” ได้แถลงผลการด าเนินงานดังกล่าว 

นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) 
ได้แถลงผลการด าเนินงานภาพรวมธุรกิจและผลการด าเนินงานต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้ 

ในปีที่ผ่านมา เป็นปีที่บริษัทฯ ประสบความส าเร็จพอสมควร ทั้งในแง่ของรายได้ที่เพิ่มขึ้นในงบ

การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ขณะเดียวกันในส่วนของก าไรก็เพิ่มขึ้นท้ังงบการเงินรวม

และงบการเงินเฉพาะกิจการด้วย ซึ่งขอเชิญ นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ

การเงิน ได้แถลงผลการด าเนินงานในเรื่องของตัวเลขต่าง ๆ 

นางสาวดารุณี  แซ่ตั้ ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า จาก 

งบการเงินรวม ปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 120 ล้านบาท ปี 2561 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ที่ 173 

ล้านบาท สาเหตุที่เพิ่มขึ้นมาจากการที่บริษัทฯ สามารถขายโปรแกรมของบริษัทให้กับโรงแรม 

ใหม่ ๆ ได้ โดยปี 2561 นั้นเพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณสิบกว่าแห่ง อีกส่วนหน่ึงเป็นรายได้ของ

ซินเนเจอร์ ที่บริษัทฯ ได้เข้าลงทุนตั้งแต่ปี 2560 จ านวน 6 เดือน 11 วัน และน ายอดรายได้และ

ค่าใช้จ่ายเข้ามารวม ซึ่งปี 2561 น ามารวมทั้งปี จึงท าใหร้ายได้เพิ่มขึ้นมาด้วย อีกส่วนหนึ่งมาจาก

การเข้าลงทุนใน วินสตาร์เทค ในปี 2561 เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2561 รวมเข้ามา 7 เดือน มี

รายได้ประมาณ 3 ล้านบาท 

ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งในปี 2560 จะไม่มียอดดังกล่าว 

เนื่องจากบริษัทฯ จ าหน่ายเอ็มเอสแอลเสร็จสิ้นในปี 2561 ในงบการเงินรวมจึงมีก าไรจากการ

จ าหน่ายบริษัทย่อย คือ เอ็มเอสแอล จ านวน 12 ล้านบาท ในงบการเงินเฉพาะกิจการมีก าไร 2 

ล้านบาท หากวิเคราะห์ในเรื่องของต้นทุนก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน เนื่องจากมีซินเนเจอร์เข้ามาเต็ม

ปี อีกส่วนหน่ึงเป็นการเพิ่มต้นทุนของบริษัทฯ ดว้ยประมาณ 3 ล้านกว่าบาท เนื่องจากมีการเพิ่ม

บุคลากรเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจ 
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ส าหรับภาษี หากดูในงบก าไรขาดทุนจะมีภาษีเพิ่ม เนื่องจากปี 2560 ยังอยู่ในระหว่างการใช้

สิทธ์ิตามบัตรส่งเสรมิการลงทนุ (BOI) ทัง้ปี แต่ปี 2561 บัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุลงในช่วง

เดือนกันยายน จึงต้องเสียภาษี ในงบการเงินปี 2561 ภาษีของบริษัทฯ มีจ านวนประมาณ 5 

ล้านบาท ในขณะที่ปี 2560 มีจ านวนประมาณ 1 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากดอกเบี้ยรับและรายได้อื่น 

ณ ปัจจุบันท้ังบริษัทฯ และซินเนเจอร์ได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุนเรียบร้อยแล้ว 

งบแสดงฐานะทางการเงิน สินทรัพย์ที่เพิ่มมีส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด และ          

เงินลงทุนช่ัวคราว ซึ่งเป็นเงินที่ถูกน าไปฝากธนาคาร สถาบันทางการเงิน ทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

โดยภาพรวมเงินสดเพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท มาจากการการขายเอ็มเอสแอล 114  

ล้านบาท ซึ่งได้รับเงินเรียบร้อยครบถ้วนเเล้ว 

บัญชีอื่น เช่น ลูกหนี้การค้า หน้ีสินต่าง ๆ สนิทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น เมื่อเทียบปี 2560 กับปี 2561 

ลดลงจ านวนมาก เนื่องจากปี 2560 ยังมีรายการของเอ็มเอสแอลอยู่ แต่ปี 2561 ได้น ารายการ

เหล่านี้ออกไปแล้ว 

ส่วนของค่าความนิยม ปี 2560 อยู่ที่ 105 ล้านบาท ปี 2561 ลดลงเหลอื 53 ลา้นบาท เนื่องจาก

น าค่าความนิยมของเอ็มเอสแอลออกไปจ านวน 64 ล้านบาท แต่จะมีค่าความนิยมของ 

วินสตาร์เทคทีบ่ริษัทเข้าไปลงทุนในปี 2561 เพิ่มเข้ามาประมาณ 13 ล้านบาท 

หนี้สินลดลง เจ้าหนี้การค้า หนี้สินหมุนเวียนอื่น ลดลงทั้งหมด มีส่วนที่เพิ่มคือ ภาษีเงินได้ค้าง

จา่ย เนื่องจากปี 2561 บัตรส่งเสริมการลงทุนหมดอายุช่วงกันยายน รายได้จากการขายจึงต้อง

เสียภาษี 

ประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน ที่จะได้รับเมื่อเกษียณอายุ มีการปรับเพิ่มขึ้น 

จากในปี 2560 ประมาณ 6 ล้านบาท เป็น ในปี 2561 ประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งเพ่ิมขึ้นทั้งกลุ่ม 

เนื่องจากเป็นไปตามกฎหมายที่ประกาศ 

ส่วนของผู้ถือหุ้นก็เพิ่มขึ้นจาก 443 ล้านบาทเป็น 470 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากก าไรจาก 

ผลประกอบการทั้งปี และมีการตั้งส ารองตามกฎหมายเพิ่ม ส่วนหนึ่งลดลงจากการจ่ายปันผล

เมื่อต้นปี 2561 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้น

ไดม้ีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี ้มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 
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ค าถามที่ 1 : นายทรงพล สุคนธพงค์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท าหน้าที่

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

จากรายงานผลการด าเนินงานในปีที่ผ่านมาจนถึงปีปัจจุบัน อยากทราบถึงความแตกต่างของ

แผนกลยุทธ์ฺการเติบโตของปีนี้และปีท่ีผ่านมา 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ได้ช้ีแจงว่า ปีนี้การเติบโตจะเป็น 2 แบบ แบบที่เติบโตด้วย

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ เอง และส่วนที่เป็นการเติบโตของบริษัทย่อยที่รวมเข้ามา ซึ่งได้รวมผล

ประกอบการเข้ามาอยู่ในงบการเงินรวม 

ค าถามที่ 2 : นายทรงพล สุคนธพงค์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท าหน้าที่

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

อยากทราบความเเข็งแกร่งของบริษัท วินสตาร์เทค จ ากัด เช่น ซอฟต์แวร์มีความผูกขาด หรือมี

ความน่าเชื่อถือของแบรนด์อย่างไร และมีความเสี่ยงท่ีจะเกิดการพึง่พิงของลูกค้าน้อยรายแบบที่

เคยเจอในเอ็มเอสแอล หรือไม่ 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนช่ันแนล 

จ ากัด (มหาชน) ได้ช้ีแจงว่า การเป็นผู้น าด้านการท่องเที่ยว ต้องมีองค์ประกอบครบตามที่เคย

แจ้งท่านผู้ถือหุ้น คือมโีรงแรม ร้านอาหาร สปา สนามกอล์ฟ รถเช่า ตั๋วเครื่องบิน ซึ่งสนามกอล์ฟ

ในประเทศไทยมีจ านวนไม่มาก บริษัทฯ พยายามหาแหล่งลงทุนที่ดีที่สุด ซึ่งบริษัท วินสตาร์เทค 

จ ากัด มีเทคโนโลยี แพลตฟอร์มทีค่รบถ้วนทันสมัย 

ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า เข้าใจในความ

เป็นห่วงของผู้ถือหุ้นทุกท่านในเรื่องความเสี่ยงของตลาดสนามกอล์ฟ ซึ่งในประเทศไทยมี

ประมาณ 200 สนาม ทั้งนี้กรรมการและผู้บริหารมีความใส่ใจที่จะดูแลให้มีการเพิ่มรายได้  

ลดค่าใช้จ่าย และพยายามขยายฐานลูกค้าให้ได้ 

ค าถามที่ 3 : นายทรงพล สุคนธพงค์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท าหน้าที่

อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 

อยากทราบกลยุทธ์ หรือแผนงานที่จะเข้าถือหุ้นในบริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ากัด ว่าจะมี

เพิ่มหรือไม่ เพื่อการเติบโตของบริษัทฯ ในอนาคต 
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ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ได้ช้ีแจงว่า บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ากัด ถือว่ามี

ศักยภาพ ผลประกอบการดี มีโอกาสสูงที่ซินเนเจอร์จะขยายตัวเองให้ใหญ่ขึ้นและไปลงทุนใน

บริษัทอื่นซึ่งเป็นหน่วยงานด้านฮาร์ดแวร์ ซึ่งในอนาคตหากลูกค้าในกลุ่มบริษัทฯ สนใจซื้อ

ฮาร์ดแวร์ ก็สามารถติดต่อซื้อกับหน่วยงานด้านฮาร์ดแวร์ ของซินเนเจอร์ได้  

ค าถามที ่4 : นางสาวสพุร ปทุมสุวรรณวดี  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

มีความกังวลเรื่องราคาหุ้น ที่เป็นตัวบอกถึงการเติบโตของบริษัท ขอฝากเรื่องดังกล่าวใหก้รรมการ

และผู้บริหารมีความใส่ใจในราคาหุ้นมากกวา่นี ้

ค าตอบ : ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท ได้แสดงการรับทราบเรื่องดังกล่าว 

ค าถามที่ 5 : นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

อยากทราบผลประโยชน์พนักงานรวม 400 วันแล้วหรือไม่  

ค าตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า วันที่

ได้รับการอนุมัติงบการเงินคือวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในราช

กิจจานุเบกษา จึงบันทึกผลประโยชน์พนักงาน 300 วันก่อน หากประกาศแล้ว ในไตรมาสที่ 1 

จะบันทึกยอดดังกล่าว ซึ่งข้อมูลตามที่นักคณิตศาสตร์ค านวณมา บริษัททั้งกลุ่มของโคแมนช่ี

เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ถึง 2 ล้านบาท 

ค าถามที่ 6 : นางสาวสุวรรณี เชียรสริิไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาดว้ยตนเอง 

มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที ่15 ใหม ่จะมีผลกระทบอย่างไรกับบริษัท  

ค าตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ไม่มี

ผลกระทบต่อบริษัทในกลุ่มของโคแมนช่ีในเรื่องการรับรู้รายได้ โดยการติดตั้งซอฟต์แวร์ทั้งกลุ่ม 

จะเป็นการขายซอฟต์แวร์พร้อมติดตั้ง ดังนั้นเรื่องขายพร้อมติดตั้งทางบัญชีจะรับรู้รายได้เมื่องาน

เสร็จเรียบร้อย  

ค าถามที่ 7 : นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ลูกค้าทีใ่ช้โปรแกรมของโคแมนช่ีจะได้รับประโยชน์ หรือความคุ้มค่าอย่างไรบ้าง 
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ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า โรงแรมระดับ 3 ถึง 5 ดาวขึ้นไป 

จะต้องใช้ระบบในการบริหารจัดการอย่างแน่นอน และถ้าใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ แทนทีจ่ะใช้

ซอฟต์แวร์จากต่างประเทศ ประโยช์ที่จะได้รับคือ ราคาที่ถูกกว่า มีบริการในเมืองไทย มีความถูก

ต้อง แม่นย ากว่า อย่างเช่น เรื่องของภาษี ท่ีมีการค านวณได้อย่างถูกต้องกว่า และหากเทียบกับ

ซอฟต์แวร์ในเมืองไทย บริษัทฯ มีมาตรฐานซอฟต์แวร์ที่สูงกว่า ผ่านมาตรฐาน CMMI ระดับ 3 

ซึง่เป็นการตรวจสอบมาตรฐานกระบวนการผลิตและบริการซอฟต์แวร์ 

ค าถามที่ 8 : นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ปี 2562 มีแผนจะขยายการขายในประเทศและต่างประเทศอย่างไร และผู้ใช้งานโปรแกรม 

โคแมนช่ีมีลักษณะการใช้งานระยะยาวหรือระยะสั้นอย่างไร รวมถึงมลีูกค้าที่ไม่ใช้ระบบต่อมาก

น้อยเพียงใด 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 

อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า โรงแรมส่วนมากถ้าเปิดใหม่ จะต้องซื้อ

ระบบอย่างแน่นอน และเลือกซอฟต์แวร์ทีค่ิดว่าดีที่สุด เมื่อใช้งานไปเรื่อย ๆ ประมาณ 5 ถึง 6 ปี 

ฮาร์ดแวร์จะเริ่มมีปัญหา หรือมีรุ่นที่ใหม่กว่ามา ถึงคราวที่โรงแรมจะเปลี่ยนฮาร์ดแวร์ทั้งองค์กร 

จะมีการพิจารณาซอฟต์แวร์ด้วยว่าที่ใช้อยู่ดีหรือไม่ เทคโนโลยีเป็นอย่างไร ซึ่งบริษัทฯ จะมีการ

ขาย 2 ลักษณะ คือ การขายขาด เช่น โรงแรม 100 ห้อง ขาย 1,000,000 บาท ราคารวมติดตั้ง 

ฝึกอบรม ดูแล 1 ปี และปีถัดไป ถ้าลูกค้าต้องการ บริษัทฯ มีบริการดูแลบ ารุงรักษาในอัตรา 

ร้อยละ 15 ของมูลค่าซอฟต์แวร์ หรือประมาณ 150,000 บาท ลูกค้ามีสิทธิ์เลือกว่าจะใช้บริการ

หรือไม่ใช้บริการก็ได้ ซึ่งโคแมนช่ีมีลูกค้าที่ต่อบริการดูแลบ ารุงรักษาอยู่ประมาณครึ่งหนึ่ง และ

การขายโรงแรมระดับ 1 ถึง 2 ดาว อีกลักษณะหนึ่ง ปัจจุบันได้เริ่มท าแล้ว โดยพยายามจะท า

เป็นโมดูลขนาดเล็ก คิดค่าบริการเป็นรายเดือน ส่วนเรื่องของแผนการขายต่างประเทศ สัดส่วน

คอ่นข้างจะค านวณยาก อย่างไรก็ตามบริษัทฯ มีผู้บริหารที่ดูแลในส่วนของการขายต่างประเทศ 

ซึ่งต้องใช้เวลาในการแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ                       
ประจ าปี 2561 

ระเบยีบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปบีัญชี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า งบดุลและบัญชีก าไรขาดทนุประจ าปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีของ

บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
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ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน”  

ในรายงานประจ าปี ตามสิ่งทีส่่งมาด้วยล าดับที่ 2 

ส าหรับวาระนี้ เป็นการพิจารณางบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2561 

    จึงได้เชิญให้ “นางสาวดารุณี  แซ่ตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน” ได้รายงานต่อที่ 
   ประชุมเพื่อพิจารณาวาระนี ้

      นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ ประจ าปี 2561 สิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบโดยนายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญชี จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งได้เผยแพร่และน าส่ง
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ เพื่อผู้ถือหุ้นไดพ้ิจารณาล่วงหน้าแล้ว 

ทัง้นี ้ ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ค าถามที่ 1 : นายทรงพล สุคนธพงค์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท าหน้าที่

อาสาพิทักษ์สิทธผิู้ถือหุ้น 

การด้อยค่าและค่าความนิยมที่แสดงไว้ในงบปี 2561 ในกรณีที่ซื้อบริษัท วินสตาร์เทค จ ากัด   

เมื่อวันท่ี 1 มิถุนายน 2561 ต้องมีการปรับปรุงมูลค่ายุติธรรมให้เสร็จภายใน 1 ปี ซึ่งจากวันนี้ไป

น่าจะเหลือเวลาอีกประมาณ 6 เดือน อยากทราบแนวโน้มในการประเมินของผู้บริหารที่จะมีการ

ปรับการด้อยค่าลงไปอีกหรือไม่ เมื่อเทียบกับการประเมินไว้ในงบปัจจุบัน และมีความเสี่ยงที่จะ

เกิดการด้อยค่าในอนาคตอย่างไร และจะต้องขายกิจการนี้เช่นเดียวกับเอม็เอสแอลอีกหรือไม่ใน

อนาคต 

ค าตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า การ
พิจารณาด้อยค่าเหลือเวลาอีกประมาณ 3 เดือนตามมาตรฐานบัญชีที่ฝ่ายบริหารต้องค านวณค่า
ความนิยมจากผู้ประเมินอิสระ ณ ปัจจุบัน ได้จ้างผู้ประเมินอิสระให้ดูเรื่องการค านวณปันส่วน
ราคาซื้อ ซึ่งอยูใ่นระหว่างด าเนินการ ค่าความนิยมที่บันทึกอยู่ในงบประมาณ 12.9 ล้านบาท จะ
ลดลงก็ต่อเมื่อบริษัทมีสินทรัพย์ไม่มีตัวตน มีสินทรัพย์อื่น ๆ ที่สามารถระบุได้ ส่วนเรื่องของการ
ด้อยค่า ทางผู้บริหารได้มีการประชุมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหารแต่ละบริษัทเป็นประจ า เพื่อ
แจ้งเรื่องรายได้ และก าไรที่ควรท าได้ ซึ่ง ณ สิ้นปีที่ผ่านมายังไม่มีข้อบ่งช้ีเรื่องของการด้อยค่า
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มติทีป่ระชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจ าปี ส าหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

 ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 46,746,881 100 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง : 46,746,881 100 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) : 87  

 
ระเบียบวาระที ่4      พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 

 ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อ 56 ก าหนดให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลจากก าไรเท่านั้นและข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 
57 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 
5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด
ทะเบียน  โดยบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี
เงินได้นิติบุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินส ารองตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม
บริษัทฯ อาจก าหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่ก าหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผล
ประกอบการประจ าปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทย่อย
เป็นส าคัญ ซึ่งในรายละเอียดขอเรียนเชิญ “นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและ
การเงิน” ได้น าเสนอต่อที่ประชุมต่อไป 

นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลการ
ด าเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมจ านวน 32.79 ล้านบาท และมี
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ จ านวน 33.36 ล้านบาท 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล ส าหรับปี 2559 - 2561 
หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 2561 2560 2559 
ก าไรสุทธิ (บาท)       33,358,558       21,021,557 43,001,257 

ส ารองตามกฎหมาย (บาท)         6,117,476    4,449,548 3,398,470 
อัตราเงนิปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.100 0.063 0.051 

อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละของก าไรสุทธิ) 40.17 40.15 15.86 
จ านวนเงนิปันผลที่จา่ย (บาท) 13,400,000 8,442,000 6,821,250 
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โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรก าไรสะสมประจ าปี 2561 ดังนี ้

1) จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงินส ารองตามกฎหมายจ านวน 6.12 ล้านบาท 
2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 
2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13.4 ล้านบาท ซึ่งแยกเป็นจ่าย
จากก าไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.04 บาทต่อหุ้น และจ่ายจาก
ก าไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.06 บาทต่อหุ้น โดยส่วนของเงินปันผลที่
จ่ายจากก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของก าไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้นภาษี 
ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องน ามาค านวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีใน
การค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และการจ่ายเงินปันผลใน
ครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดสทิธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2562 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงิน
ปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ทัง้นี้  ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ผู้ถอืหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่ง
ผู้ถือหุ้นได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

ค าถามที ่1 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป์  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

การจ่ายหุ้นปันผล 0.10 บาท นับว่าน้อยมาก ซึ่งราคาหุ้นกับการปันผลควรมีความสัมพันธ์กันกับ
ราคา IPO และเนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดีมาก รวมถึงมีการลงทุนใน
บริษัทอื่น และมีการขายเอ็มเอสแอลด้วย อีกทั้งบริษัทฯ ยังมีเงินสดจ านวนค่อนข้างมาก 
ประมาณ 400 ล้านบาท มองในแง่ของรูปแบบธุรกิจ บริษัทฯ ค่อนข้างจะไม่มีความจ าเป็นในการ
ใช้เงินสดในการบริหาร ดังนั้นจึงอยากให้ผู้บริหารพิจารณาการเก็บเงินสดไว้ เนื่องจากการเก็บ
เงินสดมาก จะท าให้ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุนเสียเปรียบ และพิจารณาการจ่ายเงินปันผลใหม่ให้มีความ
สม่ าเสมอ ไม่น้อยจนเกินไป 

ค าตอบ : ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า รับทราบตามที่
ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทไม่น้อยกว่า           
ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษ ีอย่างไรก็ตามจะน าเรื่องดังกล่าวไปพิจารณาปรับข้อบังคับ
ของบริษัทฯ เพื่อใหม้ีความสม่ าเสมอตามที่ผู้ถือหุ้นเสนอมา 
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ค าถามที่ 2 : นายกิตติ งามมหรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

บริษัทฯ ไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องไปปรับข้อบังคับบริษัทฯ เนื่องจากข้อบังคับเดิมก าหนดว่าปัน
ผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ซึ่งจะจ่ายร้อยละ 100 ก็ท าได้ ซึ่งขอเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นว่าหากดู
ในงบการเงิน จะเห็นว่าบริษัทฯ มีเงินสดประมาณ 400 ล้านบาท ถ้าบริษัทฯ จะไม่จ่ายเงินปัน
ผล หรือจ่าย 0.10 บาท จะไม่โต้แย้งหากบริษัทฯ มีโครงการที่จะไปลงทุน มีแผนว่าจะน าเงิน 
400 ล้านบาทไปท าอะไร อย่างไรบ้าง เพื่อเพิ่มรายได้เข้ามาในบริษัทฯ ฝากกรรมการช่วย
พิจารณา 

ค าตอบ : ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท ได้กล่าวขอบคุณส าหรับข้อแนะน า
ที่ดขีองผู้ถือหุ้น จะรับไว้พิจารณา 

ค าถามที่ 3 : นายสุริยนต ์จิตราภัณฑ์ ผู้ถอืหุน้มาดว้ยตนเอง 

นายสุริยนต์กล่าวขอบคุณคุณสมบูรณ์  พร้อมทั้งเสริมว่าปีที่ผ่านมาท าก าไรได้มากกว่าที่
คาดหมาย และเห็นต่างกับผู้ถือหุ้นทั้ง 2 ท่าน ที่มีค าถามไปก่อนหน้านี้ เนื่องจากว่าก าไรที่ได้มา 
หรือเงินที่เหลือควรน าไปลงทุนบริษัทอื่นที่ท าเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ และมีความประสงค์ให้คุณ
สมบูรณ์เร่งท าให้ครบตามรูปแบบธุรกิจที่วางไว้ และเห็นด้วยกับการจ่ายเงินปันผล 0.10 บาท 
เนื่องจากหากจ่ายมากกว่านั้น 1.กระแสเงินสดขาดสภาพคล่องหรือไม่ อยากให้พิจารณาให้
รอบคอบก่อน 2.เป้าหมายในการลงทุนในบริษัทอื่นที่เหลืออยู่ ต้องใช้เงินอีกจ านวนเท่าไร ซึ่ง
ตอบค่อนข้างยาก เพราะยังไม่เกิดขึ้น ซึ่งคุณสมบูรณ์ต้องอธบิายกับผู้ถือหุ้นว่าเงินสด 400 ล้าน
บาท จะน าไปท าอะไรบ้าง รบกวนช้ีแจงให้ชัดเจน 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เหตุผลที่บริษัทฯ มีเงินสดมาก ส่วน
หนึ่งมาจากการจ าหน่ายเอ็มเอสแอล หากกล่าวถึงเฉพาะเงิน IPO การเข้าลงทุนในบริษัทอื่น
เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 3 ปี ซึ่งได้เข้าลงทุนครบถ้วนแล้ว และใช้เงินน้อยกว่าที่คาดไว้ 
โดยการที่จะเข้าไปลงทุนในบริษัทต่าง ๆ ที่ล่าช้าเนื่องจากมีขั้นตอนค่อนข้างมาก เพื่อความ
โปร่งใส ต้องมีการตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน ต้องตรวจสอบบัญชี ต้องผ่านการอนุมัติในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ หากถามว่าเงินที่เหลืออยู่ในปัจจุบันจะน าไปใช้อะไร อย่างแรก คือ  
ณ ปัจจุบันบริษัทฯ ก าลังมองหาบริษัทซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในต่างประเทศว่า
จะไปลงทุนได้มากน้อยเพยีงใด ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่าย ท้ังเรื่องของ การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะของ
ธุรกิจ กรอบระยะเวลา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก าลังพยายามอยู่ ส่วนที่สองรูปแบบการขยาย
กิจการ ไม่ได้มีแค่การเข้าลงทุนในบริษัทที่จัดตั้งขึ้นแล้วเพียงอย่างเดียว อาจจะเป็นการร่วมทุน
สร้างขึ้นมาใหม่ เป็นแนวทางใหม่ที่น่าสนใจ อีกเรื่องหนึ่งคือการท าให้ธุรกิจที่มีอยู่แล้วขยาย
บริษัทเองให้ได้ อย่างซินเนเจอร์ที่มีความสามารถด้านร้านอาหาร เป็นจุดที่น่าสนใจถ้าจะขยาย
ธุรกิจด้านฮาร์ดแวร์เข้าไป ซึง่ฮาร์ดแวร์ค่อนข้างจะใช้เงินทุนพอสมควร บริษัทฯ ก็จะเพิ่มทุนเข้า
ไป และอีกแนวทางหนึ่ง คือ อย่างที่กล่าวไปข้างต้นว่าบริษัทฯ มีธุรกิจซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวกับการ
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ท่องเที่ยวครบแล้ว บริษัทฯ ก าลังเริ่มท า B2C ซึ่งค่อนข้างจะใช้เงินพอสมควร เนื่องจากต้องท า
ตราสินคา้ การตลาด การประชาสัมพันธ ์โดยในปีนีจ้ะอยู่ในช่วงท าตราสินค้า วางกลยุทธ์ เริ่มท า
ทีมการตลาด เพื่อให้แพลตฟอร์มเกิดขึ้นมาได้ ปีหน้าประมาณไตรมาสที่ 1 หรือ 2 น่าจะเสร็จ
พร้อมใช้งาน สุดท้ายแล้ว ไม่ว่าจะลงทุนอะไร เรื่องค่าความนิยมเป็นสิ่งที่บริษัทฯ ตระหนักว่า
ตอ้งระวัง 

ค าถามที่ 4 : นายกติติ งามมหรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

การท า B2C ให้ประสบความส าเร็จ ไม่ใช่การท าบริษัทเดียวได้ ต้องหาผู้ร่วมทุน เพื่อกระจาย
ความเสี่ยง บริษัทฯ ต้องท าให้เห็นว่าโคแมนช่ีจะมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจประเทศ เพราะ B2C 
จะประสบความส าเร็จได้ เกิดจากการที่คนเข้ามาใช้เป็นจ านวนมาก ไม่ใช่การถือหุ้นมาก ถ้า 
B2C ส าเร็จ ลูกค้าก็ยินดีทีจ่ะมาซื้อซอฟต์แวร์ของโคแมนช่ีใช้ต่อ ดังนั้น เมื่อฟังแล้วจึงเห็นว่าเงิน
ที่เหลือน ามาจ่ายปันผลน่าจะดีกว่า เนื่องจากผู้ถือหุ้นต้องการเงินปันผลจริง ๆ ถ้าไม่น ามาปันผล 
ผู้ถือหุ้นไม่มีทางคืนทุนได้จริง ๆ บริษัทฯ ไม่ได้เป็นธุรกิจที่ต้องใช้เงินเป็นจ านวนมาก ไม่ได้สร้าง
โรงงาน เป็นบริษัทฯ ท่ีใช้เงินทุนในการขยายกิจการต่ ามาก เป็นจุดที่ท าให้นักลงทุนสนใจ 

ค าตอบ : ดร. ฉมิ ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท รับทราบตามที่ผู้ถือหุ้นกล่าว 

ค าถามที่ 5 : นายสรุิยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  

รบกวนคุณสมบูรณ์แจ้งค่าใช้จ่ายฝ่ายทุนของปีนี้และปีหน้า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้เห็นว่ายังเหลือเงิน
อีกหรือไม่ ถ้ายังเหลืออยู่ ที่ประชุมจะได้พิจารณาว่าสมควรจะจ่ายเพิ่มหรือไม่จ่ายเพิ่ม แต่ถ้าไม่มี
เหลืออยู่ คิดว่าไม่ควรที่จะจ่าย เนื่องจากถ้าจ่ายไปแล้วไม่มีกระแสเงินสด ต้องเพิ่มทุน ก็ไม่ควร 
ฝากผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงินพิจารณาประเด็นนี้ด้วย 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากดั (มหาชน) ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ขออนุญาตกล่าวกว้าง ๆ เนื่องจากหาก
ลงละเอียดเชิงลึกอาจจะเป็นการช้ีน า อาจจะผิดกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับตลาดหลักทรัพย์ได้ ใน
ส่วนของ B2C เป็นเรื่องที่บริษัทฯ วางแผนจะท ามานานแล้ว ซึ่งต้องใช้เงินจ านวนมาก บริษัทฯ 
จึงเข้าลงทุนทุกอย่างให้ครบก่อน เเล้วเงิน IPO น่าจะหมดไปตามที่วางแผนไว้ในตอนแรก ถ้าจะ
ท า B2C เพิ่มเติมก็จะต้องเพิ่มทุนอีกครั้ง ซึ่งเป็นโชคดีที่ยังเหลือเงินอยู่ และมีเงินสดจากการขาย
บริษัทย่อยไป ถ้าพูดถึง B2C ตามหลักการท าแบรนด์ขึ้นมา ต้องมีเงินจ านวน 50 ล้านบาทเป็น
อย่างน้อย ไม่มีบริษัทไหนท่ีมีลักษณะเป็น Online Travel Agent (OTA) ใช้เงินต่ ากว่า 50 ล้าน
บาท ซึง่บริษัทฯ จะต้องวางแผนให้ดีพอสมควร อย่างที่ผู้ถือหุ้นกล่าว ภาครัฐก็มผีลในการกระตุ้น 
B2C ให้คนไทยใช้งาน บริษัทฯ หวังว่าส่วนนี้จะเข้ามาช่วยในเรื่องประชาสัมพันธ์ เพื่อ ให้
การตลาดไม่ต้องใช้เงนิมาก อย่างไรก็ตามส่วนน้ีก็ยังต้องใช้เงินประมาณ 50 ถึง 60 ล้านบาท 
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ค าถามที ่6 : นายกฤษฎ์ หุน่สุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

1. บริษัทโคแมนช่ีไม่ได้เป็นบริษัทลงทุน ดังนั้น ผลการด าเนินงานโดยปกติแต่ละปีไม่จ าเป็นที่
จะต้องน าเงินก าไรที่ได้ไปลงทุนเพื่อรักษาผลประกอบการหรือการแข่งขัน ธุรกิจประเภทนี้จึง
จา่ยเงินปันผลได ้

2. การที่บริษัทฯ ปันผลออกมา สามารถท าให้ผู้ถือหุ้นได้เงินสด และถ้าบริษัทฯ ไม่รู้จะท า
อย่างไรให้อัตราก าไรต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสูงขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้น าเงินไปลงทุนอย่างอื่นที่ได้
ผลตอบแทน ซึ่งถ้าบริษัทฯ ไม่ปันผลออกมา ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถท าอะไรได้เลย  

3. เงิน 300 ถึง 400 ล้านบาท ทีอ่ธิบายเมื่อสักครู่ ผลสุดท้ายแลว้ไม่ว่าจะภายในอีก 3 ถึง 4 ปี ก็
ใช้ไม่ถึง 300 ถึง 400 ล้านบาท เนื่องจาก B2C ต้องการเงินอย่างน้อย 50 ล้านบาท ซึ่งห่างจาก
เงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่ และไมค่วรใช้เงินของบริษัทฯ ลงทุนเป็นจ านวนมาก เพราะการท า B2C มี
ความเสี่ยงสูงในเรื่องของการใช้เงิน ควรจะต้องพัฒนาความคิดให้ดีก่อน และหาผู้ร่วมทุนเพื่อลด
ความเสี่ยงของบริษัทฯ และผู้ถอืหุ้น 

ค าตอบ : นายฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณ และเเจ้งต่อที่
ประชุมว่าเป็นความเห็นท่ีด ีคณะกรรมการจะน าไปพิจารณา 

มติท่ีประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไร และจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 และอนุมัติการจัดสรร
    ก าไรสะสมประจ าปี 2561 ดังนี ้

1) จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นเงนิส ารองตามกฎหมายจ านวน 6.12 ล้านบาท 
2) จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากผลการด าเนินงานตั้ งแต่ วันที่  
1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13.4 ล้านบาท ซึ่ง
แยกเป็นจ่ายจากก าไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI) 0.04 บาทต่อหุ้น 
และจ่ายจากก าไรสุทธ ิส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.06 บาทต่อหุ้น โดยส่วนของเงิน
ปันผลที่จา่ยจากก าไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของก าไรจากกิจการ BOI ที่อยู่ระหว่างการใช้สิทธิยกเว้น
ภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาไม่ต้องน ามาค านวณเป็นเงินได้เพื่อเสียภาษีและไม่ได้สิทธิเครดิต
ภาษีในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร และการจ่ายเงินปัน
ผลในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นท่ีมี
รายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันก าหนดสิทธิของผู้ถือหุ้นเพื่อรับเงินปันผล (Record 
Date) ในวันที่ 4 เมษายน 2562 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551) ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปัน
ผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 
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ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นดว้ย 42,948,382 91.8741 
(2) ไม่เห็นด้วย 3,412,500 7.2999 
(3) งดออกเสียง 386,100 0.8259 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง : 47,746,982 100 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) : 89  

ระเบียบวาระที่ 5      พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  

                   ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22 ก าหนดว่า ในการประชุมผู้
ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3  (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) 
โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระนี้อาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ต้องพ้น
จากต าแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ 

                      1) นายสุพจน์  แก้วมณี                     กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการ
      ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
      ก าหนดค่าตอบแทน 
                      2) นายฉัตรชัย  โตเลิศมงคล                     กรรมการบริษัท / กรรมการบรหิารความเสี่ยง       

ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ผ่าน
ระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งปรากฎ
ว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท                                                                                            

ซึ่งหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ได้ผ่านขั้นตอน
ของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาและกลั่นกรองร่วมกัน
ของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีสว่นได้เสีย โดยคณะกรรมการบรษิัทได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯแล้ว เห็นว่ากรรมการที่พ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสุพจน์ แก้วมณี  และนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล มี
คุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายก าหนดไว้ และเป็นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระทั้ง 2 ท่าน 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯใหม่อีกวาระหนึ่ง ในต าแหน่งเดิม รายละเอียด
ประวัตโิดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3   
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    ดงันัน้ คณะกรรมการของบริษัทฯ หลงัการอนุมตัจิากท่ีประชุมผู้ถอืหุน้ ประกอบด้วย  
  1)  ดร.ฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริษัท 
  2)  นางดลฤดี  พรพิพัฒน ์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
     ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง / 
     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  3)  นายสุพจน์  แก้วมณ ี กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการ 
     ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด 
     ค่าตอบแทน 
  4)  นายเฉลิมพล  ตู้จินดา กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการ 
     ตรววจสอบ 
  5)  นายสมบูรณ์  ศขุีวิริยะ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง /  
     กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
  6)  นายฉัตรชัย  โตเลศิมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง 
  7) นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์ ซีเรียล  
   วัน คอมเพอร์นอล์เลอ     กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง       

   ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระและโปร่งใส ในการพิจารณากรรมการทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสุพจน์            
   แก้วมณี และนายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ได้แสดงเจตจ านงขอออกนอกห้องประชุมระหว่างการ
   พิจารณาวาระนี้เป็นการช่ัวคราว 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้น
ได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

ค าถามที่ 1 : นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามว่า คุณฉัตรชัย โตเลิศมงคล ถ้าดูจากเอกสารแนบ มีการประชุมกรรมการทั้งหมด  
6 ครั้ง แต่ท าไมจึงเข้าร่วมเพียงครั้งเดียว และคุณฉัตรชัย มีส่วนร่วมในการช่วยงานบริษัทฯ 
อย่างไรบ้าง นอกจากเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซินเนเจอร์ 

ค าตอบ : นางสาวดารุณี แซ่ตั้ง ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน ช้ีแจงวา่ เนือ่งจากคณุฉัตรชัย 
เพิ่งได้รับการเเต่งตั้งเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2561 จึงท าให้เข้าประชุมเพียงครั้ง
เดียวจากท้ังหมด 6 ครั้ง  

ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาดูจากคุณสมบัติ 
ความจ าเป็น และอย่างที่คุณสมบูรณ์ช้ีแจงว่าต้องการสร้าง Synergy ระหว่างบริษัทฯ และ
บริษัทย่อยที่อยู่ในเครือ จากที่ท างานร่วมกับคุณฉัตรชัย โดยส่วนตัวคุณฉัตรชัยเป็นคน
ตรงไปตรงมา ซึ่งความเห็นของคุณฉัตรชัยจะเป็นประโยชน์อย่างมากในการด าเนินงานและการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ซึ่งมีรายนามดังต่อไปนี้ 
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 (5.1)   อนุมัติแต่งตั้ง “นายสุพจน์ แก้วมณี” ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถอื
  หุน้ทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 46,746,982 100 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง : 46,746,982 100 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) : 89  

(5.2)   อนุมัติแต่งตั้ง “นายฉัตรชัย โตเลศิมงคล” ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
  ผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 46,746,982 100 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสยี 0 0 
รวมจ านวนเสยีง : 46,746,982 100 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) : 89  
   

ระเบียบวาระที่ 6       พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 

ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
90 ก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ซึ่ง
ประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
โดยกลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจ
หรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ  ผลประกอบการ
ของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะ
เศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนของกรรมการและบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2562 เท่ากับค่าตอบแทนเดิมในปี
ก่อน  รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตาราง ดงันี ้
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ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมต่อครั้ง) ส าหรับปี 2560 – 2562 

หนว่ย : บาท 
คณะกรรมการบริษัท 

ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

 ปี 2562 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

ปี 2561 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

ปี 2560 
ประธานคณะกรรมการ 40,000 40,000 40,000 

กรรมการบริษัท 25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

 ปี 2562 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

ปี 2561 
เบ้ียประชุมตอ่คร้ัง  

ปี 2560 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 25,000 

 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

 ปี 2562 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

ปี 2561 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

ปี 2560 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 25,000 25,000 25,000 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 
(เฉพาะกรรมการทีไ่ม่ได้เป็นผู้บริหาร) 

25,000 25,000 25,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

ปี 2562 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

ปี 2561 
เบ้ียประชุมต่อคร้ัง  

ปี 2560 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 25,000 25,000 - 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 25,000 25,000 - 

ประธานฯ ได้สอบถามต่อที่ประชุมว่า  ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใด มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ 

มติท่ีประชุม:       ที่ประชุมมีมติอนุมัติคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ดังต่อไปนี้ 
  กรรมการบริษัท 

ต าแหนง่ เบ้ียประชุมตอ่คร้ัง 

ประธานคณะกรรมการ 40,000 บาท 

กรรมการบริษัท 25,000 บาท 
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กรรมการตรวจสอบ 

ต าแหน่ง เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

ต าแหน่ง เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  25,000 บาท 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

(เฉพาะกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร) 

25,000 บาท 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ต าแหน่ง เบ้ียประชุมต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 25,000 บาท 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 25,000 บาท 

 
โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น 
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 46,746,982 100 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง : 46,746,982 100 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) : 89  
   

ระเบียบวาระที ่7  พิจารณาแต่งต้ังและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2562 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ได้เชิญให้ “นางดลฤดี พรพิพัฒน์  ประธาน
กรรมการตรวจสอบ” ได้ช้ีแจงการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
ต่อที่ประชุม 

                 นางดลฤดี พรพิพัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี  
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                   ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความ
สมเหตุสมผลของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยบริษัทฯ ได้เชิญส านักงานสอบบัญชี 4 ราย 
เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเปลี่ยนส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2562 จากเดิมคือ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด  เป็น บริษัท 
สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด และแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ นาย
พีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขท่ี 4891 
หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวสัดิ์ ทะเบียนเลขท่ี 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียน
เลขที่ 6838  หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสุ
กล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ทะเบียนเลขที่ 8658  จากบริษัท 
สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562  เนื่องจากมีความเช่ียวชาญ
ในการสอบบัญชี มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป มีความเป็นอิสระ และ 
มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งมีอัตราค่าจ้างท่ีเหมาะสมและเป็นประโยชน์สงูสุดแก่บริษัทฯ   

  ทัง้นี้ บริษัทท่ีเป็นส านักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้
เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น 1,550,000 บาท  และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญช ีป ี2560 - 2562 

หนว่ย : บาท 

ค่าตอบแทน 

บริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 

จ ากัด 

บริษัท สอบบัญชี              

ธรรมนิติ จ ากัด 

2560* 2561* 2562 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) 1,500,000 1,598,000 1,050,000 

บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จ ากดั 1,190,000 855,000 260,000 

บริษัท วินสตารเ์ทค จ ากัด - 20,0001 110,000 

บริษัท เอไอ ซอฟท์ จ ากัด - - 130,000 

บริการอื่น ๆ - - - 

รวม 2,690,000 2,473,000 1,550,000 

หมายเหตุ : * ปี 2560 และ ปี 2561 ไม่รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟต์แวร์ (ไทยแลนด์) จ ากัด จ านวน 800,000 บาท และ  

    835,000 บาท ตามล าดับ 
 1 ปี 2561 ค่าสอบบัญชีของ บริษัท วินสตาร์เทค จ ากัด เป็นค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีอื่น 
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ดังนั้น  บริษัทฯ  ได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ 
นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 
4891 หรือ นายธนะวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง 
ทะเบียนเลขที่ 6838  หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ  นายสุวัฒน์ 
มณีกนกสุกล ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ทะเบียนเลขที่ 8658  
จากบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ  

ประธานฯ ได้สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการซักถามเพิ่มเติม หรือไม่ ซึ่งผู้ถือหุ้น
ได้มีประเด็นสอบถามเกี่ยวกับวาระดังกล่าวนี้ มีรายละเอยีดดังต่อไปนี้ 

ค าถามที่ 1 : นายกฤษฎ์ หุ่นสุวรรณ ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง 

ขอบคุณส าหรับการพิจารณาและเปลี่ยนผู้สอบบัญชี ท าให้ประหยัดค่าใช้จ่ายได้ประมาณ 1 ล้าน
บาทต่อปี ซึ่งคิดว่า 1 ล้านบาทจะเข้าไปเป็นก าไร ถ้าบริษัทฯ พยายามลดค่าใช้จ่ายได้ ก็จะเป็น
ผลดีในระยะยาว  

ค าตอบ : ดร. ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ประธานกรรมการบริษัท กล่าวขอบคุณผู้ถอืหุ้น 

มตทิี่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ นายพีระเดช พงษ์
สเถียรศักดิ์ ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นายพจน์ อัศวสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ นายธนะ
วุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838  
หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสุกล ทะเบียน
เลขท่ี 8134 หรือ นางสาวโสรยา ตินตะสุวรรณ์ ทะเบียนเลขที่ 8658 จากบริษัท สอบบัญชี ธรรม
นิติ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,550,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น ๆ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอยีดดังต่อไปนี ้

ผู้ถือหุน้ จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 46,746,982 100 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง : 46,746,982 100 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) : 89  
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ระเบียบวาระที่ 8   พิจารณาอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ได้เชิญให้ “นายสุพจน์ แก้วมณี” กรรมการบริษัท
ช้ีแจงเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ 

 นายสุพจน์ แก้วมณี กรรมการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการ

ประกอบธุรกิจ ได้มีการยกเลิกความในมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 และใหใ้ช้ความต่อไปนี้แทน  

 “มาตรา 100 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ

ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุม

ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง 

ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะ

เรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณี

เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรค

สองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 

103 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรบัผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายทีเ่กิดจากการจัดให้มีการประชุม

ในครั้งนั้นให้แก่บริษัท” 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจ าปี 2562 พิจารณาแก้ไขข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้ 
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ขอ้บังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไข 

ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวสิามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือ
หุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
ยี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในสิบ (1/10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดงักล่าวด้วย ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือเช่นว่า
นัน้จากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
 ในกรณทีีค่ณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคน
อื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ใน
กรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ 42 ผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการ
จดัให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

บริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว โดยยกเลิก
ข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37. โดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้
ข้อความใหม่ ดังต่อไปนี้  

 “ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น
ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุน้ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้น
ทั้งหลายซึ่งเข้าช่ือกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวนันับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณเีช่นนี ้ให้
ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจ าเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
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 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด 
จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับที่ 42 ผู้ถือ
หุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้ง
นั้นให้แก่บริษัท”  

 รวมถึงให้ด าเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนน
เสียงข้างมากไม่ต่ ากว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

ผู้ถือหุ้น จ านวน (หุ้น) คิดเป็นร้อยละ 
(1) เห็นด้วย 46,746,982 100 
(2) ไม่เห็นด้วย 0 0 
(3) งดออกเสียง 0 0 
(4) บัตรเสีย 0 0 
รวมจ านวนเสียง : 46,746,982 100 
รวมผู้เข้าร่วมประชุม (ราย) : 89  
   

ระเบียบวาระที ่9       พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า  การประชุมได้ด าเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได้
สอบถามที่ประชุมแล้ว ปรากฏว่า มีผู้ถือหุ้น ได้มีประเด็นข้อซักถาม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

ค าถามที่ 1 : นายจรูญเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุน้มาด้วยตนเอง 

ตามที่คุณสมบูรณ์แจ้งถึงการท า B2C ฟังดูแล้วค่อนข้างช้ามาก และ B2C ในตอนนี้แม้ว่าจะให้ดี
แค่ไหน ถ้าช้าก็จะไม่เกิดประโยชน์ อยากให้ด าเนินการเร็วกว่านี้ เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศและถ้าพิจารณาจากตรรกะที่คุณสมบูรณ์จะด าเนินการ โคแมนช่ีจะมีความได้เปรียบ 
เพราะมีโรงแรมอยู่แล้ว ไม่จ าเป็นต้องท าให้สมบูรณ์แบบ เดือนหรือสองเดือนน่าจะมีอะไรออก
มาแล้ว การท าให้ดีบางทีก็ไม่จ าเป็น ขอให้ท าให้เร็วท่ีสุดน่าจะดีกว่า 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และแจ้งต่อที่ประชุมว่าจะพยายาม
เร่งด าเนินการ  

ค าถามที่ 2 : นายกฤษฎ์ หุ่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

1. ในตอนแรกเห็นว่า B2C จะมีการด าเนินการกลางปีนี้ แต่เมื่อสักครู่คุณสมบูรณ์แจ้งว่าจะเป็น
สิ้นปีหรือไม่ก็ต้นปีหน้า ท าไมจึงเลื่อน 

2. อยากทราบค่าใช้จ่ายในการลงทุนท า B2C ไม่ว่าจะเป็น การท าตราสินค้า ท าโฆษณา พัฒนา
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ทีเ่กิดขึ้น จะลงเป็นสินทรัพย์ หรือว่าลงเป็นค่าใช้จ่าย 
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3. B2C ถ้าจะท าเเบบ Start up อาจจะต้องจัดตั้งเป็นบริษัทใหม่ มีผู้บริหารที่ดูแลโดยตรง และ
ดูเรื่องการเพิ่มทุน การท าตราสินค้า ให้เป็นแนว Start up ซึ่งเห็นด้วยกับการที่ไม่น าเงิน 300 
ล้านบาทไปลงทุน เพราะบริษัทฯ ไม่ใช่บริษัทใหญ่ 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า อยากจะท า B2C ออกมาให้ดีที่สุด  
ปัญหาของ OTA ต่างชาติ คือ ไม่ได้เสียภาษีสักเท่าไร และคอมมิชชันแพงมาก ส าหรับผล
ประกอบการโรงแรมในเมืองไทย ต้องเรียนตรง ๆ ว่าการสร้างตราสินค้าไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องใช้
เวลา งานนี้ไม่ได้เอาช่ือโคแมนช่ีไปขาย การท าตราสินค้าอย่างเดียว โดยปกติใช้เวลา 2 เดือน 
เสร็จแล้วต้องสร้างแพลตฟอรม์ เพื่อให้คนเข้ามาใช้จองได้ รวมทั้งผ่านโทรศัพท์สมาร์ตโฟน ตรงนี้
ใช้เวลา 6 เดือน และมีเรื่องอื่น ๆ อีก ซึ่งบริษัทฯ ก็พยายามที่จะท าให้เร็วที่สุด ถ้าเร็วกว่านั้นได ้
บริษัทฯ ก็เต็มที่อยู่แล้ว บริษัทฯ เช่ือว่าถ้าออกผลิตภัณฑ์นี้มาไม่ดี หรือไม่สวย มันจะสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ไม่ดี จะสร้างอีกก็ยาก เงินทุนที่ใช้ส่วนมากจะไปอยู่ที่โฆษณา หากพูดถึงเงิน 300 
ล้านบาท ไม่นานก็สามารถหมดไดเ้ลยส าหรับบรษิัทใหญ่ ๆ ซึ่งบริษัทฯ ไม่สามารถไปใช้เงินขนาด
นั้นได้ มีความเสี่ยง และกว่าจะได้คืนก็ค่อนข้างใช้เวลานาน เมื่อบริษัทฯ ใช้เงินส่วนหนึ่ง
พอสมควรแล้ว ส่วนของการตลาด บริษัทฯ จะใช้ทางลัดจากผู้ประกอบการในเมืองไทยในการ
ประชาสัมพันธ์ได้ ตรงนี้อย่างน้อยมี 50 ถึง 60 ล้านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งบันทึกเป็นสินทรัพย์ได้ แต่
บางส่วนไม่สามารถบันทกึเป็นสินทรัพยไ์ด้ เช่น ค่าโฆษณา 

ค าถามที่ 3 :  นายจรูญเกียรติ อัครศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ช่วงหลังโปรแกรม Booking พัฒนาไปไกลมาก จะจองอะไรได้หลายอย่างมากขึ้น ดังนั้น ถ้าช้า 
โปรแกรมพวกนี้จะพัฒนาไปเรื่อย ๆ  

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ก็อยากให้เสร็จเร็ว ๆ ต้อง
มั่นใจว่าจะไม่พลาด 

ค าถามที่ 4 : นายกิตติ งามมหรัตน์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

เห็นด้วยกับการท า B2C ซึ่งตลาดของ B2C ไม่ได้มีแค่การท่องเที่ยวอย่างเดียว อย่างเช่น 
Wongnai เมื่อก่อนมีแค่อาหารอย่างเดียว ปัจจุบันก็พัฒนาจนมีรายได้มาก ดังนั้น อย่าตั้งเป้าแค่ 
OTA อย่างเดียว เพราะ OTA บริษัทใหญ่ ๆ ท ากันหมดแล้ว บริษัทฯ น่าจะช้าไป  

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น 
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ค าถามที่ 5 : นายทรงพล ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ท าหน้าที่อาสาพิทักษ์

สิทธิผู้ถือหุ้น 

เรียนถามท่านประธาน ในมุมของแผนงานต่างประเทศ ตามที่เคยแจ้งก่อนปี 2560 มีเป้าหมาย
ในการเพิ่มตัวแทนจ าหน่ายในต่างประเทศให้ได้ 20 ราย แต่จากผลประกอบการปี 2561 จาก
รายงานประจ าปี มี 17 ราย ใน 12 ประเทศ อยากทราบผลส าเร็จและปัญหาที่เกิดขึ้นในปทีี่ผ่าน
มาเป็นอย่างไรและปีนี้จะเพิ่มตัวแทนจ าหน่ายได้อีกหรือไม่ และวางแผนจะเพิ่มช่องทางการขาย
อยา่งไรทั้งในประเทศและการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า การพัฒนาตัวแทนจ าหน่ายก็ใกล้เคียง
กับเป้าที่ตั้งไว้ ประเด็นไม่ได้อยู่ที่จ านวน แต่อยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรให้ตัวแทนจ าหน่าย 1 ราย
สามารถท าเงินกลับมาให้บริษัทฯ ได้ ซึ่งใช้เวลาเป็นปี ช่วงนี้จึงอยู่ระหว่างหาตัวแทนจ าหน่าย 
ทางผู้บริหารทราบว่าเป็นเรื่องส าคัญ ซึ่งก าลังพยายามกันอยู่ อีกส่วนหนึ่งคือการไปขายตรงที่
เป็นการขายต่างประเทศ ปีน้ีบริษัทฯ มีทีมขายตรง จะเริ่มในไตรมาส 2 ก็หวงัว่าจะมาช่วยขยาย
ตลาดต่างประเทศให้ดีขึ้น  

ค าถามที่ 6 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

ลูกค้ารายย่อยจากโรงแรมขนาดเล็กที่เช่าซื้อไว้เป็นรายเดือน ในปีนี้เพิ่มขึ้นหรือน้อยลง 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า จ านวนลูกค้าเหมือนเดิม บริษัทฯ 
พยายามขายให้ได้มากขึ้น พยายามหามดงาน พยายามหาตัวแทนจ าหน่ายในประเทศไทยที่ไป
ช่วยขายในตลาดที่เป็นลักษณะรายเดือน ปีนีต้ั้งไว้ประมาณหลักร้อย คิดว่าน่าจะได้เดือนละ 10 
โรงแรม 

ค าถามที่ 7 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

การจองตั๋วเครื่องบิน รถเช่า ในอนาคตจะมีการรองรับระบบ Blockchain หรือไม่ จะมีการใช้ AI 
เข้ามาใช้ด้วยหรือไม่ 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า ระบบ Blockchain ยังไม่ได้ใช้ แต่ AI 
มีแน่นอน เช่น ถ้าท า B2C เวลาลูกค้าเข้ามาจอง จะมี Chat bot เข้ามาช่วยบริการให้ดีขึ้น 
เทคโนโลยีจะใช้ทัง้ซอฟต์แวร์โรงแรม และซอฟต์แวร์ B2C  

ค าถามที่ 8 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

สอบถามเกี่ยวกับบริษัท วินสตาร์เทค จ ากัด ลูกค้าสนามกอล์ฟที่ใช้โปรแกรมวินสตาร์เทค ส่วน
ใหญ่เป็นลูกค้าในจังหวัดไหน 
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-หน้า 28 ของ 29- 
 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) แจ้งต่อทีป่ระชุมว่า ส่วนใหญ่จะเป็นกรุงเทพ 

ค าถามที่ 9 : นายปพน ไกรสิงห์เดชา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

หลังจากท่ีควบรวมทุกกิจการแล้ว มองอนาคตการท่องเที่ยวของไทยจะเป็นอย่างไร 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) แจง้ต่อที่ประชุมว่า B2B จะเติบโตด้วยตัวเอง แต่ B2C จะมี
รูปแบบการจองเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย OTA จะไม่ได้ท าเฉพาะเรื่องโรงแรม คือ ลูกค้า
โรงแรมจะขายของผ่าน OTA ของบริษัทฯ ให้กับผู้บริโภคได้ และบริษัทฯ อยากให้ลูกค้าที่เป็น
ร้านอาหารมีคนเข้าไปใช้บริการ หรือลูกค้าที่สนใจสนามกอล์ฟ ท าอย่างไรให้สามารถใช้
ประโยชน์จากฐาน C ที่บริษัทฯ มีอยู่ พยายามท าให้เป็นแพ็คเกจเดียว มีทั้งโรงแรม ที่พัก สปา 
ร้านอาหาร สนามกอล์ฟ รถเช่า ตั๋วเครื่องบิน 

ค าถามที่ 10 : นางอ าพร พลับพลึง ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

เรียนถามถึงบริษัทใหม่ที่ทางซินเนเจอร์จะไปร่วมทุนเปิดเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมา ซึ่งเลื่อนจาก         
ไตรมาส 1 เป็นไตรมาส 4 บริษัทนี้จะตั้งขึ้นมาด้วยวัตถุประสงค์ใด และการลงทุนตรงนี้จะช่วย
อะไรบริษัทฯ ให้ดีขึ้น และจะเลื่อนอีกหรือไม ่

ค าตอบ : นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนเจอร์ 
เทคโนโลยี จ ากัด ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า โปรเจคนี้ที่จะตั้งเป็นบริษัทใหม่ เป็นบริษัทที่ดูแลในเรื่อง
ของการขายฮาร์ดแวร์ และบริการเรื่องการซ่อม การให้เช่าเน็ตเวิร์คต่าง ๆ ในธุรกิจร้านอาหาร 
โรงแรมขนาดเล็กที่ใช้ในลักษณะ Point of sale สิ่งที่มีการคุยไว้คือที่ผ่านมาซินเนเจอร์ท า
ลักษณะนี้อยู่แล้ว ซึ่งขายเฉพาะลูกค้าบริษัทฯ เองที่ใช้ซอฟต์แวร์ของบริษัทฯ ใช้คนของบริษัทฯ 
2 ถึง 3 คน ในการดูแล ถ้าจะให้ขยายใหญ่ขึ้น เนื่องจากที่ผ่านมา พอรวมกับโคแมนช่ี โคแมนช่ีก็
ไม่มีการขายฮาร์ดแวร์ เริ่มมีการแจ้งลูกค้าว่าใช้ซอฟต์แวร์โคแมนช่ี จะซื้อฮาร์ดแวร์ก็ติดต่อมาที่
ซินเนเจอร์ จึงเป็นที่มาของการตั้งบริษัทใหม่ ซึ่งทางคุณประเสริฐก็มีบริษัทที่ท าในลักษณะนี้อยู่
แล้ว ตอนนี้ที่เลื่อนเพราะ เง่ือนไขการจัดตั้งบริษัทต้องห้ามค้าแข่ง คุณประเสริฐจึงต้องไปปิด
บริษัทที่มีอยู่ เพื่อมาร่วมลงทุนบริษัทใหม่ตรงนี้ และเคลียร์เรื่องสต็อคต่าง ๆ ซึ่งยังตรียมความ
พร้อมไม่แล้วเสร็จ จึงต้องเลื่อนออกไป ซึ่งตกลงกันแล้วว่าต้องไม่เกินไตรมาส 4 ของปีนี้ 
ไม่เช่นนั้นต้องพจิารณาจากรายอื่นเหมือนกัน 

ค าถามที ่11 : นายจรูณเกียรติ อคัรศิลป์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง 

อยากรบกวนให้คุณสมบูรณ์แนะน าภรรยาอย่าขายหุ้นได้ไหม เพราะถ้าไม่ขายหุ้น เช่ือว่าหุ้น
บริษัทฯ จะขึ้น น่าจะมีผลทางจิตวิทยาค่อนข้างมาก 

ค าตอบ : นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ กรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี 
อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด (มหาชน) แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า รับทราบและจะลองแนะน าด ู
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-หน้า 29 ของ 29- 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อให้เป็นไปตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว้ เพื่อเป็นหลักฐาน
อ้างอิงและตรวจสอบได้ จากนั้น ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกทา่นที่ให้การสนับสนุนและได้สละเวลาอันมีค่าเข้าร่วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 และได้กล่าวปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุม:    เวลา 15.40 น. 
  
 อนึ่ง สรุปจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 89 
ราย คิดเป็นจ านวนหุ้นรวมกันได้ทั้งสิ้น 46,746,982 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 34.8858 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 
จ านวน 134,000,000 หุ้น โดยบริษัทฯ ได้ตรวจสอบคะแนนเสียงเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
 
 
   __________________________ 
                   (ดร. ฉิม  ตันติยาสวัสดิกุล) 
                                                                                                          ประธานท่ีประชุม 
 
 
   __________________________ 
                                                                                                      (นายนิกลุ ตั้งนิลทรัพย์) 
           เลขานุการบริษัท / ผูบ้ันทึกการประชุม 
 
  
รับรองความถูกต้องโดย: 
 
 
_____________________ 
  (นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ) 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
 
 
_____________________ 
 (นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล) 
กรรมการผูม้ีอ านาจลงนาม 
 
 
_____________________ 
(นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์  
 ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอลเ์ลอ) 
  กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม  


