
 

-หนา 1 ของ 18- 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

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

ณ หองแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด ฟอรจูน กรุงเทพ 

เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เมื่อวันศุกรท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

กรรมการผูเขารวมประชุม 

1 นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2 ดร. สมชาย วงศทรัพยสิน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานกรรมการกํากับดูแล

กิจการท่ีดี 

3 ดร. สุนทร พิบูลยเจริญสิทธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ 

4 นายศิร ิ ฐิรวัฒนวงศ กรรมการอ ิสระ /  กรรมการบร ิษ ัท /  กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5 ดร. กําพล บุริยเมธากุล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

จํานวนกรรมการท้ังหมดท่ีมีอยูลาสุด : 5 คน (100%) 

สัดสวนของกรรมการท่ีเขารวมประชุม : 5 คน (100%) 

ผูบริหาร 

1 นางสาวดารณุ ี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน 

2 นางสาวปาริชาต ิ สุนทร ผูอํานวยการฝายธุรการและบริหารงานท่ัวไป 

3 นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม 

ผูสอบบัญชขีองบริษัท และผูสังเกตการณ 

1 นางสาวสลุลิต อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

2 นางสาวสโรชา หอมจันทร ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

3 นางสาวขนิษฐา ยิ้มใย ทนายความจากสํานักงานกฎหมาย เพอรซี่ ลอว แอนด แอสโซซิเอท 

 

ระบบการลงทะเบียน และนับคะแนนเสียงในวันน้ี ดําเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จํากัด 
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เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น. 

นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) ไดกลาวเปดการประชุม พรอมทั้งเปนผูดําเนินการ

ประชุมผูถือหุนครั้งน้ี ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เปนเวลา 13.30 น. โดยมีผูลงทะเบียนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 33 ราย 

(แบงเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 10 ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 7,799,623 หุน ผูรับมอบฉันทะ จํานวน 

23 ราย เปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 49,517,988 หุน) รวมจํานวนหุนท้ังท่ีมาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ เปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 

57,317,611 หุน หรือรอยละ 42.7743 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จํานวน 134,000,000 หุน จึงมีองคประชุมเพยีง

พอท่ีจะดําเนินการประชุมผูถือหุนตอไป 

กอนเขาสูวาระการประชุม นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เปนพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ไดชี้แจงตอ ผูถือหุนถึงวาระ

การประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ใหทานผูถือหุนทราบกอน ดังตอไปน้ี 

การประชุมผูถือหุนในวันน้ี ประกอบดวย 9 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมท่ีไดจัดสงใหแกผู

ถือหุนลวงหนากอนการประชุมแลว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติตาง ๆ ในท่ีประชุม หากมีรายละเอียดในสวนใดท่ีขัดหรือ

แยงกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ใหผู ถือหุ นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตาม

รายละเอียด ดังน้ี 

1. การนับคะแนนเสียง ใหนับหุน 1 หุนเปน 1 เสียง ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนดังกลาว

จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องน้ัน เวนแตการออกเสียงลงคะแนนแตงตั้งกรรมการ 

2. การลงคะแนน ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกําหนด ใหลงคะแนนเสียง

ตามวิธีการดังตอไปน้ี 

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เปนการลงมติแบบเปดเผย ไมใชการลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสใน

การลงคะแนน กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ไดแจงใหทานผูถือหุน กรุณาลงลายมือช่ือดวยปากกากอนทุกครั้งในบัตร

ลงคะแนน 

การลงคะแนนเสยีงสําหรับวาระท่ี 1 3 4 5 7 และ 8 จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 2 เปนการรายงานเพ่ือทราบ จะไมมีการลงมต ิ

การลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนท่ีด ี

การลงมตเิลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเปนรายบุคคล สําหรับผูถือหุนท่ีเห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวา

อนุมัติตามท่ีเสนอ อยางไรก็ตาม จะไมมกีารเก็บบัตรในสวนน้ี ดังน้ัน วาระท่ี 5.1 และ 5.2 ไมตองสงคืนแกเจาหนาท่ี ท้ังกรณี

เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 6 ตองผานมติอนุมตัิดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 

และสดุทายการลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 9 เปนการพิจารณาเรือ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเปดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม หรือ

แสดงความเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาหลักเกณฑ 

และเง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง 
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ผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระน้ัน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมผีูถือหุนท่ีมี

สวนไดเสีย 

ในการลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม หากผูถือหุนทาน

ใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ไดแจงใหผูถือหุนทําเครื่องหมายถูกในชอง □ ไมเห็นดวย หรือ □ งดออกเสียง ใน

บัตรลงคะแนน และยกมือข้ึน เพ่ือใหเจาหนาท่ีสามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนและไปตรวจนับ 

สําหรับผูถือหุนทานที่ประสงคจะออกเสียงเห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามที่เสนอ 

อยางไรก็ตาม จะไมมีการเก็บบัตรในสวนน้ีและไมตองสงคืนใหบริษัทฯ 

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังตอไปน้ี จะถือวาเปนบัตรเสีย 

1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเครื่องหมายเกินกวาหน่ึงชอง หรือ 

2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกํากับ 

ในกรณีท่ีผูถือหุนตองการแกไขการลงคะแนน โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกํากับดวยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บ

บัตรลงคะแนนท้ังหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและใชเปนหลักฐาน แตจะไมมีผลกระทบตอผลคะแนน

ท่ีไดประกาศไปแลว 

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใชวิธีหักคะแนนที่ไมเห็นดวย บัตรเสีย และ/หรืองดออกเสียง (แลวแตกรณี) ออกจาก

จํานวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้น ๆ สวนบัตรลงคะแนนที่มาถึง

เจาหนาที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แลวจะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวย

เทาน้ัน 

สําหรับผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของผูถือหุน บริษัทฯ ไดนําคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุนบันทึก

รวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการลงมติตามวาระแลว สวนผูถือหุนท่ีมอบฉันทะแตไมไดระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได

แจงวาใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีไดแจงไปแลว 

สําหรับผูถือหุนที่ตองการกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานได โดยสง

บัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีท่ีโตะนับคะแนนท่ีอยูบริเวณประตูทางเขาออก 

เมื่อการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จสิ้นแลว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการ

ลงมติในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขา

ประชุมท้ังดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแตละวาระจะใชจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระน้ัน ๆ 

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนําเสนอขอมลูในแตละวาระและ

เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แลวจึงจะใหมีการลงมติสําหรับวาระนั้น โดยเนื่องจาก

การประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ เปนการประชุมในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาเพื่อสุขอนามัยของ

สวนรวม บริษัทฯ จึงไมจัดไมโครโฟนสําหรับการซักถาม กรณีมีขอซักถามหรือตองการแสดงความคิดเห็น ผูถือหุนหรือผูรับ

มอบฉันทะที่ประสงคจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติม กรุณาเขียนคําถามลงในแบบฟอรมสงคําถาม และ 

สงใหเจาหนาที ่บริษัท หรือ สแกน QR Code Line Official Account เพื ่อสงคําถามไดเชนเดียวกัน ทั ้งนี ้ โปรดระบุ
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รายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุวาเปนผู ถือหุ นที ่มาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ในแบบฟอรมใหครบถวน  

เพื่อประโยชนในการจัดทํารายงานการประชุม หากผูถือหุนมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมในครั้งน้ี  

ผู ถือหุ นสามารถเขียนคําถามลงในแบบฟอรมสงคําถาม หรือถามเขามาไดที ่ชองทาง Line Official Account ไดเชนกัน  

โดยบริษัท จะตอบขอซักถามในวาระท่ี 9 วาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

เพื่อความโปรงใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเชิญอาสาสมัครจากผูเขารวมประชุม 1 ทาน เพื่อเปนสักขีพยานใน

การนับคะแนน โดยไปน่ังท่ีจุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางสาวธนินทธร ธนรักษวัฒนากูล ผูรับมอบฉันทะ ไดเสนอเปนตัวแทนเพ่ือ

ทําหนาท่ีสักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งน้ี 

นางสาวขนิษฐา ยิ้มใย ทําหนาที่เปนผูสังเกตการณของการประชุมครั้งนี้ จากสํานักงานกฎหมาย “เพอรซี่ ลอว 

แอนด แอสโซซิเอท” และระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดําเนินการโดย “บริษัท ควิดแลบ จํากัด”  

ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

2564 เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564 และบริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุมเปนท่ีเรียบรอยแลว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็น 

สมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติม 

หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวน้ี 

มติท่ีประชุม:   ที ่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุ นประจําป 2564 เมื ่อวันท่ี  

23 เมษายน 2564 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระน้ีไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม รวมมีผูเขารวม

ประชุมทั้งหมด 33 ราย รวมจํานวนหุนทั ้งหมดในวาระน้ี 57,317,611 หุ น คิดเปนรอยละ 

42.7743 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 57,317,611 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง 57,317,611 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) 33  
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ระเบียบวาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2564 

นายนิกุล ตั ้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564 ปรากฏอยูในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม 

ผูถือหุน ประจําป 2564 ท่ีไดจัดสงใหกับผูถือหุน และบริษัทฯ ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

www.comancheinternational.com เปนที่เรียบรอยแลว โดยที่คณะกรรมการไดพิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานดังกลาว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญ

ผูถือหุนเพ่ือรับทราบ 

ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา ในป 2563 – 2564 บริษัทฯ พยายามปรับตัวเพ่ือให

บริษัทฯ สามารถดําเนินธุรกิจตอไปได เนื ่องจากกอนสถานการณการแพรระบาดโรคไวรัส 

โคโรนา 2019 (COVID-19) ทางกลุมบริษัทฯ ไดเนนธุรกิจดานการทองเท่ียวเพียงอยางเดียว 

นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาวสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับป 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานทางการเงิน ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 ของกลุมบริษัท ซึ ่งมีบริษัทยอย 6 บริษัท โดยรายไดจากการขายและ

ใหบริการในงบการเงินรวมป 2564 ลดลงจากป 2563 จํานวน 53 ลานบาท หรือรอยละ 33 

ตนทุนในงบการเงินรวมป 2564 ลดลงจากป 2563 รอยละ 14 และคาใชจายในการจัดจําหนาย

ป 2564 ลดลงจากป 2563 รอยละ 45 ในสวนคาใชจายในการบริหารป 2564 ลดลงจาก 

ป 2563 จํานวน 27 ลานบาท หรือรอยละ 34 และการขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน 

เพิ่มขึ้นจํานวน 11 ลานบาท สงผลใหกําไรสุทธิในป 2564 ลดลง ทําใหบริษัทฯ ขาดทุนจํานวน 

20 ลานบาท ขาดทุนเพิ่มขึ้นจากป 2563 เนื่องจากผลกระทบจากการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 

2019 สงผลตออุตสาหกรรมการทองเที่ยว เนื่องจากโรงแรมเปนลูกคาหลักของบริษัทฯ ทําให

รายไดจากการขายและใหบริการของบริษัทฯ ลดลง ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ การขายซอฟตแวร

ของบริษัทฯ ลดลง รอยละ 52 และรายไดจากการบํารุงรักษาลดลง รอยละ 43 สวนบริษัท  

ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด (“ซินเนเจอร”) มีรายไดลดลง รอยละ 16 สืบเน่ืองจากมาตราการ

ของรัฐบาลท่ีสั่งปดรานอาหารไประยะหนึ่ง สงผลใหลูกคาของซินเนเจอรมีการชะลอตัวการเปด

สาขาใหม สวนบริษัท เอไอ ซอฟท จํากัด (“เอไอ ซอฟท”) มีรายไดลดลง รอยละ 35 ในสวน

ของการจัดตั้งบริษัทยอยบริษัท โคแมน คริปโต จํากัด (“โคแมน คริปโต”) ทําใหมีรายไดเขามา 

จํานวน 2.6 ลานบาท และตนทุนจากการขายและใหบริการ ของบริษัทฯ ลดลงจํานวน 10 ลาน

บาท หรือรอยละ 13 เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีโครงการเกษียณกอนกําหนดชวงเดือนกรกฎาคมป 

2564 สงผลใหการจายคาตอบแทนพนักงานลดลงในชวงครึ่งปหลัง และมีการยายพนักงานฝาย

ปฏิบัติการจากบริษัทฯ ไปยังบริษัท โคแมนชี ่ โกโกจิ จํากัด (“โกโกจิ”) สวนตนทุนของ 

ซินเนเจอรลดลงเชนเดียวกัน เนื่องจากยอดการขายฮารดแวรลดลง และตนทุนของเอไอ ซอฟท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 7 เนื่องจากมีการเพิ่มการจัดจางงานจากภายนอกเพื่อมาทําโครงการที่เพิ่มข้ึน  

ในสวนคาใชจายในการจัดจําหนายลดลง เน่ืองจากบริษัทฯ ไมไดมีการจัดสงเสริมการขาย รวมถึง

คาคอมมิชชั่นที่ลดลง และการขาดทุนจากการดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตน โดยเปนโปรแกรมของ

ทางโกโกจิที่ไดพัฒนาขึ้นมา แตเนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคไวรัสโคโรนา 2019  

ทําใหไมไดปลอยโครงการนี้ออกใหบริการ ซึ่งขาดทุนจากสวนที่พัฒนาเสร็จสมบูรณ จํานวน  
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9 ลานบาท และสวนที ่กําลังพัฒนา จํานวน 2 ลานบาท ทางฝายบริหารพิจารณาแลววา

โปรแกรมน้ียังไมสามารถทํากําไรใหบริษัทไดในระยะอันใกล จึงทําใหกําไรสุทธิมีผลขาดทุนใน

ภาพรวม จํานวน 20 ลานบาท สวนของเงินลงทุนในบริษัทยอยเพิ่มข้ึน เนื่องจากมีการลงทุนใน

โคแมน คร ิปโต ในเด ือนพฤศจ ิกายน 2564 และส วนของงบแสดงฐานะทางการเงิน 

ไมมีผลกระทบใดท่ีเปนสาระสําคัญ 

ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติม 

หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวน้ี 

มติท่ีประชุม:   ที่ประชุมมีมตริับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯประจําป 2564 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุม ัติรายงานทางการเง ินประจําป 2564 ส ําหรับรอบปบัญชี ส ิ ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 

นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดแจงตอท่ีประชุมวา รายงานทาง

การเงินประจําป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก 

นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และ

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว ปรากฏอยูใน

รูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 2564 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน และ

บริษัทฯ ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.comancheinternational.com เปนท่ีเรียบรอยแลว 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจําป 2564 

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบญัชีและการเงิน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา 

ผู ถือหุ นทานใดตองการซักถามเพิ่มเติม หรือไม ซึ ่งไมมีผู ถือหุ นทานใด มีประเด็นสอบถาม

เก่ียวกับวาระดังกลาวน้ี 

มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมมีมตอินุมัติรายงานทางการเงินประจําป 2564 สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2564 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 4 ราย เปนจํานวน  

4 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 37 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,615 หุน 

คิดเปนรอยละ 42.7743 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 
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ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 57,317,615 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง 57,317,615 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) 37  

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและอนุมัติการจายเงินปนผล 

นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 56 

กําหนดใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรเทานั้นและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 57 กําหนดให

บริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร

สุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

โดยบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงนิไดนิติ

บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามบริษัทฯ 

อาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลนอยกวาที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับผลประกอบการ

ประจําป กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ 

ผลการดําเนินงานในป 2564 ของงบการเงินเฉพาะกิจการนั้น บริษัทฯ มีผลขาดทุน 

ทําใหการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมเขาเกณฑ ทางคณะกรรมการจึงเสนอให 

งดการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และเนื ่องจากบริษัทฯ มีกําไรสะสมของ 

งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 จํานวน 22.65 ลานบาท ทางคณะกรรมการ

จึงพิจารณาเสนอจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.0877 บาท รวมเปนเงินปนผล

จายทั้งสิ้น 11,751,800 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับปนผล ตามที่ปรากฎ

รายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ณ วันท่ี 6 พฤษภาคม 2565 และกําหนดวันท่ี

จายเงินปนผลเปนวันท่ี 13 พฤษภาคม 2565 

ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผล สําหรับป 2562 – 2564 

หนวย : บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 2562 2563 2564 

กําไรสุทธิ (บาท) 4,221,468 2,788,120 N/A 

สํารองตามกฎหมาย (บาท) 6,328,549 6,467,955 - 

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท) 0.10 - 0.0877 

อัตราการจายปนผล (รอยละของกําไรสุทธิ) 317.43 - N/A 

จํานวนเงินปนผลท่ีจาย (บาท) 13,400,000 - 11,751,800 
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1) งดการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

2) จายเงินปนผลจากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.0877 บาท รวมเปนเงินปนผล

จายทั้งสิ้น 11,751,800 บาท ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 

 ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินไดสอบถามตอที่ประชุมวา 

ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ซึ่งไมมผีูถือหุนทานใดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับ

วาระดังกลาวน้ี 

มติท่ีประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายและอนุมัติการ

จายเงินปนผล 

1) งดการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

2) จายเงินปนผลจากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.0877 บาท รวมเปนเงินปนผล

จายทั้งสิ้น 11,751,800 บาท ซึ่งเปนไปตามมติทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท 

ครั้งท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2565 

โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 5 ราย เปนจํานวน 5 หุน รวมมีผูเขารวม

ประชุมทั้งหมด 42 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 57,317,620 หุ น คิดเปนรอยละ 

42.7743 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุ นที ่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 57,317,620 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง 57,317,620 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) 42  

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระ 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดแจงตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

ขอ 22 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง  

1 ใน 3 (หรือใกลเคียง 1 ใน 3) โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง 

ตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งมกีรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระ 2 ทาน คือ 

 



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 

-หนา 9 ของ 18- 

1) นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) ดร. กําพล บุริยเมธากุล กรรมการบริษัท 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 

ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท  

ซึ่งปรากฎวาไมมี ผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ

บริษัท หรือเสนอวาระการประชุมเขามายังบริษัท 

หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท ไดผาน

ข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และผานการพิจารณาและกลั่นกรอง

รวมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว เห็นควรเสนอแตงตั้ง

กรรมการ ทั้ง 2 ทาน ไดแก นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ และดร. กําพล บุริยเมธากุล มีคุณสมบัติตรง

ตามนิยามกรรมการของบริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนดไว สามารถให

ความเห็นไดอยางเปนอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ  

มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในกิจการที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ 

ดังน้ัน คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ประกอบดวย 

1) นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2) ดร. สมชาย วงศทรัพยสิน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3) ดร. สุนทร พิบูลเจริญสิทธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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4) นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5) ดร. กําพล บุริยเมธากุล กรรมการบริษัท 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ซึ่งไมมผีูถือหุนทานใดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวน้ี 

มติท่ีประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ 

ซึ่งมีรายนามดังตอไปน้ี  

(5.1) อนุมัติแตงตั ้ง นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ 

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระน้ีไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 

รวมมีผู เขารวมประชุมทั้งหมด 42 ราย รวมจํานวนหุนทั ้งหมดในวาระนี้ 57,317,620 หุน  

คิดเปนรอยละ 42.7743 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 57,317,620 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง 57,317,620 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) 42  

 

(5.2) อนุมัติแตงตั้ง ดร. กําพล บุริยเมธากุล ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระน้ีไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 

รวมมีผู เขารวมประชุมทั้งหมด 42 ราย รวมจํานวนหุนทั ้งหมดในวาระนี้ 57,317,620 หุน  

คิดเปนรอยละ 42.7743 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท มีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 
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ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 57,317,620 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง 57,317,620 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) 42  

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2565 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไป

ตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได

รวมกันพิจารณากําหนดคาตอบแทนโดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ 

โดยเปรียบเทียบอางอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือท่ีใกลเคียง

กับบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปที่ผานมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ

กรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแลวเสนอใหลดคาตอบแทน

ของกรรมการประจําป 2565 จํานวน 5,000 บาท ในทุกตําแหนงและทุกคณะ โดยไมมี

ผลประโยชนอ่ืนใด ซึ่งรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการมีดังน้ี 

ตารางการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุมตอครั้ง) สําหรับป 2563 – 2565 

หนวย : บาท 

คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานคณะกรรมการ 35,000 35,000 30,000 

กรรมการบริษัท 20,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 15,000 

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน 25,000 25,000 20,000 
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 20,000 15,000 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 20,000 15,000 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 20,000 20,000 15,000 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 20,000 20,000 15,000 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดงักลาวน้ี 

มติท่ีประชุม:   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2565 ดังตอไปน้ี 

คณะกรรมการบริษัท 

ตําแหนง เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 30,000 บาท 

กรรมการบริษัท 15,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนง เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 15,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน 20,000 บาท 
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตําแหนง เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  15,000 บาท 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 15,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ตําแหนง เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 15,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 15,000 บาท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ตําแหนง เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 15,000 บาท 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 15,000 บาท 

 

โดยมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  

ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระน้ีไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 

รวมมีผู เขารวมประชุมทั้งหมด 42 ราย รวมจํานวนหุนทั ้งหมดในวาระนี้ 57,317,620 หุน  

คิดเปนรอยละ 42.7743 ของจํานวนหุนที ่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทมีรายละเอียด

ดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 57,317,620 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง 57,317,620 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) 42  
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ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2565 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา สําหรับวาระนี้ไดเชิญให “นายนิกุล ตั ้งนิลทรัพย” 

เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2565 ตอท่ี

ประชุม 

นายนิกุล ตั้งนิลทรพัย เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญตัิ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําป

แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความเปนอิสระ ความเหมาะสม และ

ความสมเหตุสมผลของคาตอบแทนของผูสอบบัญชี จึงเห็นควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผู สอบบัญชีของกลุ มบริษัท ประจําป 2565 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565 แตงตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 

ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ ์ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 

4752 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผู สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 

เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราคาจางท่ีเหมาะสม และมีความเขาใจในธุรกิจ

ของบริษัทเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลดีตอการตรวจสอบทางบัญชีอยางยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหนาท่ี

ในปที่ผานมาไดสงมอบงานตรงเวลา ทําใหคณะกรรมการสามารถมีเวลาพิจารณาทบทวนได

อยางละเอียดรอบคอบ 

ทั้งนี้ บริษัทที่เปน สํานักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีตามที่เสนอ ไมมีความสัมพันธ 

และสวนไดเสยีกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยาง

ใดและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยประจําป 2565 เปนจํานวนเงิน

ท้ังสิ้น 1,420,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน ๆ 

 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ป 2564 - 2565 

หนวย : บาท 

คาตอบแทน 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

2564 2565 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 1,000,000 900,000 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด 250,000 250,000 

บริษัท วินสตารเทค จํากัด 20,000 20,000 

บริษัท เอไอ ซอฟท จํากัด 90,000 90,000 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 20,000 20,000 

บริษัท โคแมนช่ี โกโกจิ จํากัด 20,000 70,000 

บริษัท โคแมน คริปโต จํากัด - 70,000 

รวม 1,400,000 1,420,000 
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ดังนั ้น บริษัทฯ ไดเสนอใหผู ถือหุ นแตงตั ้ง นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผู สอบบัญชี 

รับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4752 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 

จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2565 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,420,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน ๆ 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซักถามเพ่ิมเติม หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวน้ี 

มติท่ีประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 7517 หรือ นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ 

นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผู สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จากบริษัท  

สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2565 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,420,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน ๆ ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระน้ีมีผูถือหุน

เขารวมประชุมเพ่ิม 1 ราย เปนจํานวน 1 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 43 ราย รวมจํานวน

หุนท้ังหมดในวาระน้ี 57,317,621 หุน คิดเปนรอยละ 42.7743 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลว

ท้ังหมดของบริษัทมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 57,317,621 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง 57,317,621 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) 43  

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการใหม และเปลี่ยนแปลงกรรมการซ่ึงมีอํานาจลง

ลายมือชื่อแทนบริษัท 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตาม

ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเก่ียวของ และเพ่ือความเหมาะสมตอการดําเนินกิจการของ

บริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที ่ประชุมผู ถือหุ นพิจารณาอนุมัตินายวสวรรธน 

ประเสริฐศิลป เปนประธานเจาหนาที่บริหาร กรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท แทนนายสมบูรณ  

ศุขีวิริยะ และดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และ

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซักถามเพ่ิมเติม หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวน้ี 
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มติท่ีประชุม:   ที ่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั ้งกรรมการใหม และเปลี ่ยนแปลงกรรมการซึ ่งมีอํานาจ 

ลงลายมือช่ือแทนบริษัท คือ นายวสวรรธน ประเสริฐศิลป เปนประธานเจาหนาท่ีบริหาร กรรมการ

ผูมีอํานาจลงนามของบริษัท แทนนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ และดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี ดวยคะแนนเสียง 

ขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระ

น้ีไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม รวมมีผูเขารวมประชุมท้ังหมด 43 ราย รวมจํานวนหุนท้ังหมด

ในวาระนี้ 57,317,621 หุน คิดเปนรอยละ 42.7743 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด

ของบริษัท มีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 57,317,621 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง 57,317,621 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) 43  

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระ  

ซึ่งเมื่อไดสอบถามท่ีประชุมแลว ปรากฏวา ไมมีวาระอ่ืน ๆ 

ผูถือหุน ไดมีประเด็นขอซักถาม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี ้

คําถามท่ี 1 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

ภาพรวมของการดําเนินธุรกิจตาง ๆ ของบริษัทในปจจุบัน (รวมถึงบริษัทยอย) มีการฟนตัวกลับมาดีข้ึนกวา

ปท่ีแลวหรือไม และมีธุรกิจอะไรบางท่ียังไดรับผลกระทบหนักสุดจากสถานการณ COVID-19 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 

ภาพรวมของบริษัทฯ ในปที่ผานไดรับผลกระทบจากสถานการณ COVID-19 เปนอยางมาก แตในป 2565 

ทั้งสถานการณที ่ดีขึ ้นและทางรัฐบาลเริ ่มมีการผอนปรนมากขึ้น อยางเชน การยกเลิก Test & Go ซึ ่งจะทําให

นักทองเท่ียวจากตางประเทศเขามาภายในประเทศไดงายข้ึน คาดการณวาภาพรวมในป 2565 จะดีข้ึนตามลําดับ 

คําถามท่ี 2 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

ในปจจุบันจํานวนลูกคาของบริษัท (ท่ีทําธุรกิจโรงแรมรวมไปถึงธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ) ท่ียังตองปดกิจการ

ช่ัวคราวมีเยอะหรือไม สืบเน่ืองจากสถานการณ COVID-19 ท่ียังเกิดข้ึนอยู 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 

ทางทีมบริหารไดประชุม และวิเคราะห โดยแบงเปน 2 สวน คือ 1) ลูกคาเดิมท่ีมีแนวโนมจะเปดโรงแรมใหม 

ประมาณรอยละ 20 ซึ่งมีการเลื่อนการเปดโรงแรมใหมออกไป ทําใหการซื้อซอฟตแวรโคแมนช่ีเลื่อนออกไปเชนกัน  
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2) ลูกคาท่ีมีสัญญาอยูแลว แตไมตอสัญญาการบํารุงรักษา ซึ่งรอเศรษฐกิจกลับมาดีข้ึน มีแนวโนมจะกลับมาตอสัญญา

บํารุงรักษาเหมือนเดิม 

คําถามท่ี 3 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

บริษัทคิดวาภาพรวมของธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรมจะกลับมาฟนตัวไดเต็มที่เหมือนเดิม (กอน COVID-19 

ระบาด) อีกนานแคไหน 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 

ตองดูนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก ตามที่มีการยกเลิก Test & Go คาดวาสถานการณอาจจะดีขึ ้นใน 

ไตรมาส 4 ซึ่งเปนชวง High season แตคงไมเทียบเทากับป 2019 กอนการเกิดสถานการณ COVID-19 

คําถามท่ี 4 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

สืบเนื่องจากภาวะเงินเฟอในประเทศ บริษัทมีแผนที่จะปรับขึ้นราคาของโปรแกรมตาง ๆ ของบริษัทหรือไม 

รวมไปถึงการปรับข้ึนราคาคาบริการหลังการขายดวยหรือไม 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 

ทางทีมบริหารมีการพิจารณาในเรื่องเงินเฟอเชนกัน ซึ่งทําใหกลุ มลูกคาของบริษัทฯ ลดลงไปตามความ

ตองการของลูกคา ท้ังการเลื่อนการเปดโรงแรมใหม หรือการไมตอสัญญาการบํารุงรักษา โดยทางบริษัทฯ ยังไมมีแผนใน

การปรับขึ้นราคา เพราะหากมีการปรับขึ้นราคา จะเปนการเพิ่มภาระใหแกลูกคาเดิม ซึ่งปจจุบันแนวโนมลูกคาเดิมก็

ลดลงอยูแลว และยังไมมีแนวโนมท่ีลูกคาจะเพ่ิมข้ึน 

คําถามท่ี 5 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

อยากทราบความเปนมาและเหตุผลของการตั้งบริษัทยอย บริษัท โคแมน คริปโต จํากัด วามีที่มาอยางไร 

และบริษัทมีมุมมองอยางไรเกี่ยวกับเทรนด Cryptocurrency อีกทั้งบริษัทมแีผนที่จะนําเทรนดนี้มาใชรวมกับธรุกิจ

อ่ืน ๆ ของบริษัทหรือไมในอนาคต 

คําตอบ : นายวสวรรธน ประเสริฐศิลป ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

เนื่องจากกระแส Crypto currency กําลังเปนที่นิยมและเปนวิวัฒนาการที่สําคัญในปจจุบัน ซึ่งเขามามี

อิทธิพลกับเศรษฐกิจท่ัวโลก โดยสามารถเพ่ิมโอกาสทางธุรกิจไดมากมาย 

ดังนั้นบริษัท โคแมน คริปโต จํากัด จึงถูกจัดตั้งเพื่อเปนแหลงรวมผูมีความชํานาญ และสรางประโยชน

สูงสุดทางธุรกิจแกกลุมบริษัทในอนาคต เชน 1) การออกเหรียญคริปโทเคอรเรนซี ของ COMAN เพ่ือพัฒนาโครงการ

ตาง ๆ ของบร ิษ ัท 2) การพัฒนาตลาดแลกเปลี ่ยนซื ้อขายสกุลเง ินด ิจ ิท ัล (Cryptocurrency exchange)  

3) พัฒนาระบบชําระเงินดวยสกุลเงินดิจิทัล 4) การพัฒนาแอพพลิเคช่ันบน Blockchain ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจของเครือ 

5) การพัฒนาระบบ Privilege ที่รองรับ Digital transaction ซึ่งเชื่อวาจะสามารถทําใหบริษัทเติบโตและขยายตัว

อยางกาวกระโดด 
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คําถามท่ี 6 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

บริษัทมีแนวคิดท่ีจะลงทุนในดาน Metaverse หรือไม และบริษัทมีมุมมองอยางไรเก่ียวกับเทรนดน้ี อีกท้ัง

บริษัทมีแผนหรือแนวคิดท่ีจะเอาเทคโนโลยี Metaverse มาใชรวมกับซอฟตแวรของบริษัทท่ีมีอยูแลวหรือไม 

คําตอบ : นายวสวรรธน ประเสริฐศิลป ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

บริษัทกําลังศึกษาขอมูลเชิงลึกของ Metaverse เพ่ือประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได ท้ังโอกาส

ทางธุรกิจ ความพรอมในการเตรียมทีมงาน ความเหมาะสมของงบประมาณ และอ่ืน ๆ 

หากทีมผูบริหารเห็นความเหมาะสมและโอกาสที่ชัดเจน ก็ยอมมีความเปนไปไดสูงที่จะดําเนินการพัฒนา

เพ่ือใหเกิด Metaverse project ท่ีสรางความแข็งแกรงและการเติบโตใหบริษัทฯ 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อไมมีผูถือหุ นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว เพื่อเปนหลักฐาน

อางอิงและตรวจสอบได จากน้ัน ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีใหการสนับสนุนและไดสละเวลาอันมีคาเขารวม

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2565 และไดกลาวปดการประชุม 

ปดการประชุม: เวลา 15.00 น. 

 

อน่ึง สรุปจํานวนผูถือหุนท่ีมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งน้ี รวมท้ังสิ้น 44 ราย 

คิดเปนจํานวนหุนรวมกันไดท้ังสิ้น 57,317,721 หุน หรือคิดเปนรอยละ 42.7744 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จํานวน 

134,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ไดตรวจสอบคะแนนเสียงเปนท่ีเรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(นายสมบูรณ ศุขีวิรยิะ) 

ประธานท่ีประชุม 

_________________________ 

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย) 

เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม 

รับรองความถูกตองโดย : 

 

 

_________________________  _________________________ 

(นายสมบูรณ ศุขีวิรยิะ)   (ดร. กําพล บุรยิเมธากุล) 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
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