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CMC 17/2020
วันที่ 7 สิงหาคม 2563
เรื่อง

มติคณะกรรมการบริษัท การเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงคการใชเงิน IPO กำหนดวาระการประชุมวิสามัญ ผูถือหุน
ครั้งที่ 1/2563 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563

เรียน

กรรมการและผูจดั การ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2563 เมื่อ
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 ไดมีมติในเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. เห็นชอบใหนำเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
การใชเงิน เพิ่ ม ทุ นที่ ไ ดรั บ จากการเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ให แ ก ป ระชาชนทั่ว ไปเป น ครั้ง แรก (IPO) โดยมี
รายละเอียดดังนี้
จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินตามแบบแสดงรายการที่ไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุนของบริษัท ดังนี้
วัตถุประสงคการใชเงิน

1. ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องกันของบริษัท
และบริษัทยอย
2. ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทยอย
3. งบประมาณเพื่อเขารวมลงทุนในบริษัทอื่น
รวม

จำนวนเงิน (ลานบาท)

ระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ

30.0

ป 2559 – ป 2560

30.3
189.0
249.3

ป 2559 – ป 2561
ป 2560 – ป 2561

โดยวัตถุประสงคการใชเงิน มีรายละเอียดดังนี้
ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องกันของบริษัท และบริษัทยอย
บริษัท สงเสริมการวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่อง ทั้งดานการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ
และเพิ่มมูลคาผลิตภัณฑ ตลอดจนการปรับปรุงขบวนการทำงานภายในบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
ซึ่งถือเปนปจจัย สำคัญในการเพิ่มศักยภาพในการแข งขันและความเปนผูนำในธุรกิจ ซอฟตแวรสำหรับโรงแรมใน
ประเทศ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทยอยมีโครงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญที่ดำเนินการสำเร็จแลวในชวงป 2556-2558
ที่ผานมา ทั้งโครงการ CMMI Certification โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device)
โดยโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางการดำเนินการ เมื่อชวงป 2559-2560 ไดแก โครงการพัฒนา
โปรแกรมเวอรชั่น Web-based (Cloud-based) Application โครงการวิจัยและพัฒ นาระบบ Hotel Business
Intelligence เพื่อ เชื่อ มโยงระบบเขากับ Big Data ซึ่งโครงการนี้บ ริ ษัทเห็ นแลววา ไม สามารถดำเนิ นการตอได
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เนื่องจากบริษัทไดจำหนายหุนทั้งจำนวนที่ถืออยูในบริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟตแวร (ไทยแลนด) จำกัด ไปแลวตาม
ประกาศเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2561
ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษทั ยอย
บริษัท มีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึง
สินทรัพ ยท างการเงินอื่น อยูท่ี 376.13 ลานบาท บริษัทจึงเห็นวาทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทยอย มีมาก
พอที่จะดำเนินกิจการตอไปได ซึ่งบริษัทไดใชเงินจากการเพิ่มทุนภายใตวัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของ
บริษัทฯ และบริษัทยอยไปเพียง 7 ลานบาท และไมมีแผนที่จะใชเงินจากการเพิ่มทุนภายใตวัตถุประสงคเพื่อใชเปน
ทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทยอยอีก
งบประมาณเพื่อเขารวมลงทุนในบริษัทอื่น
บริษัท มีเปาหมายในชวงป 2560-2561 ที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหกวางมากขึ้น จากการเปนผูนำ
ในการพัฒนาและใหบริการโปรแกรมดานการบริหารงานโรงแรมครบวงจรระดับประเทศ มาเปนผูนำในการพัฒนา
และใหบริการโปรแกรมดานการทองเที่ยวแบบครบวงจรในระดับประเทศ ซึ่งจะเปนพื้นฐานที่สำคัญที่จะผลักดันให
บริษัท เปนผูนำระดับภูมิภาคในลำดับถัดไป
เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัท มีเปาหมายที่จะทำการศึกษาโอกาสที่จะเขารวมลงทุนกับบริษัทอื่น
ซึ่งเปนผูพัฒนาและใหบริการระบบโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สำคัญ ภายในป 2561 ไดแก ระบบ
บริหารงานหองอาหาร ระบบบริหารงานสนามกอลฟและสมาชิก และระบบการจองเพื่องานทองเที่ยว ทั้งแบบธุรกิจ
กับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับลูกคา (B2C) เปนตน โดยระบบงานโปรแกรมดังกลาว บริษัท จะตองสามารถนำมา
ตอเชื่อมกับระบบบริหารงานโรงแรมของบริษัท ได ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับโปรแกรมของบริษัท และสงเสริม
ความสามารถในการแขงขันของบริษัท ตอไปในระยะยาว
ทั้งนี้ บริษัท กำหนดหลักเกณฑและกรอบการลงทุนสำหรับบริษัทที่จะเขารวมลงทุนที่สำคัญ ดังนี้
1. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการโปรแกรมดานการบริหาร การจัดการหองอาหารแบบครบวงจร ไดแก
ระบบการจองโตะ การคิดเงิน การคำนวณตนทุน ตลอดจนการเก็บประวัติการใชบริการของลูกคา
2. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการระบบบริหารงานสนามกอลฟและสมาชิก ซึ่งมีโปรแกรมรองรับงานแบบ
ครบวงจร ตั้งแตการจองสนาม การคิดเงิน งานดานบัญชีและบริหาร ตลอดจนการเก็บประวัติการใชบริการของลูกคา
3. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการระบบการจองเพื่องานทองเที่ยวทั้งแบบ ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจ
กับลูกคา (B2C) โดยตรง ซึ่งมีโปรแกรมการจองที่เกี่ยวของกับโรงแรม หองอาหาร สนามกอลฟ สนามบิน และรถเชา
เพื่อรองรับการจองจากนักทองเที่ยวจากแหลงเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว และสงเสริมการ
ทองเที่ยวโดยเพิ่มยอดการจองและการใชบริการดานการทองเที่ยวอยางครบวงจร
เหตุผลและความจำเปน เนื่องจาก บริษัทไดทำการใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชั่นที่เกี่ยวเนื่องกันของบริษัท และ
บริษัทยอยเปนที่เรียบรอยแลว รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทยอยมีม ากพอ และการรวมลงทุนใน
บริษัทอื่น ตามแผนการลงทุนในอนาคตเปนที่เรียบรอยแลว โดยเงินจากการเพิ่มทุนยังคงเหลือ 125.36 ลานบาท ซึ่ง
ในธุรกิจดานงานพัฒนา ติดตั้ง และใหบ ริการดานการทองเที่ยวอาจไมเพี ยงพอตอการเติบโตทางดานธุรกิจอยาง
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ยั่งยืน บริษัทจึงเห็นควรที่จะเสนอใหกับผูถือหุนพิจารณาถึงการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับ
จากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัท
คงเหลือเงินที่ไดจากการเพิ่มทุน ตามรายงานการใชเงินเพิ่มทุนลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้
หนวย : ลานบาท

วัตถุประสงคการใชเงิน
ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกีย่ วเนื่องของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย
ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทยอย
งบประมาณเพื่อเขาลงทุนในบริษัทอื่น
รวมทั้งสิ้น

จำนวนเงินที่ใชสะสม ถึง จำนวนเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63
30.00
8.61
21.39

แผนการใชเงิน

30.30
189.00
249.30

7.00
108.33
123.94

23.30
80.67
125.36

วัตถุประสงคการใชเงินใหม
จำนวนเงินที่คาดวาจะใช
(ลานบาท)
ลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวของ
62.68
ดานการทองเที่ยวไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
ลงทุนในธุรกิจใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ
62.68
วัตถุประสงคการใชเงิน

รวมทั้งสิ้น

ระยะเวลาที่ใชเงิน
โดยประมาณ
ภายในป 2566
ภายในป 2566

125.36

โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุป ระสงคการใชเงิน เพิ่ ม ทุน ที่ ไดรับ จากการเสนอขายหุนสามั ญ เพิ่ม ทุนให แก
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก โดยจะเปนการนำไปลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวของ
ดานการทองเที่ยวไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม และใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยการ
ลงทุนในอนาคตหากบริษัท มีการลงทุน ยั งคงเปน ไปตามเกณฑของการไดม าหรือ จำหนายไปซึ่ งสิน ทรัพ ย โดย
แบงเปน 2 วัตถุประสงคการใชเงินเปน 2 วัตถุประสงค ดังนี้
1. ลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออม
บริษัทมีเปาหมายในชวงป 2563 – 2566 ที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหกวางมากขึ้น จากการ
เปนผูนำในการพัฒนาและใหบริการโปรแกรมดานการทองเที่ยวแบบครบวงจรในระดั บประเทศ
มาเปนผูนำในการบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวไมวาจะทางตรง
หรือทางออม
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เพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทมีเปาหมายที่จะทำการศึกษาความเปนไปไดที่จะลงทุน หรือ
รวมลงทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งเปนผูให บริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิ จ
รานอาหาร ธุรกิจสนามกอลฟ ธุรกิจสปา ธุรกิจจองเพื่องานทองเที่ยว ธุรกิจนำเที่ยว เปนตน ซึ่งจะ
ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของบริษัท ตอไปในระยะ
ยาว
2. ลงทุนในธุรกิจใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ
บริ ษั ท มี เป า หมายในช ว งป 2563 – 2566 ในการลงทุ น หรื อ ร ว มลงทุ น กั บ บริ ษั ท อื่ น ในด า น
เทคโนโลยี ซึ่งเปนธุรกิจที่เพิ่มศักยภาพใหกับการแขงขัน โดยทุกธุรกิจจะมีการใชเทคโนโลยีเขามา
พัฒนาทั้งดานกระบวนการทำงาน และกระบวนการทางความคิด จึงเปนธุรกิจที่เหมาะสมกับบริษัท
เนื่องจากบริษัท มีพื้นฐานทางดานโปรแกรม ซึ่งเปนจุดเริ่มตนของเทคโนโลยีที่สำคัญ บริษัทสามารถ
ปรั บ ตั ว ได กั บ ทุ ก ธุ ร กิ จ ที่ จ ำเป น ต อ งใช เทคโนโลยี เชน E-Commerce, Logistic, Health Care,
Startup, และ เกษตร เปนตน
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา การดำเนินกิจการของบริษัท ในชวงที่ผานมาเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก คือ อุตสาหกรรม
ดานเทคโนโลยีและการทองเที่ยว ซึ่งทำใหไมสามารถแยกออกมาจากกันได จึงเห็นวาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค
จะทำใหการดำเนินกิจการเปนไปไดอยางคลองตัวมากกวา อีกทั้งในชวงสถานการณโควิด-19 ทำใหวิถีชีวิตของกลุม
ผูบริโภคเปลี่ยนแปลง ในฐานะเปนผูพัฒนาซอฟตแวรมาอยางยาวนาน จึงเปลี่ยนอุปสรรคเปนโอกาส ที่จ ะทำให
บริ ษั ทเติ บ โตได อ ย า งยั่ งยื น โดยการขยายตั ว ธุ ร กิ จ ออกไปอย า งกว า งขวาง ไมป ด กั้ น ตั ว เองจากธุร กิ จ เดิ ม ๆ
คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุน
สามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) เพื่อเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตอไป ทั้งนี้ การเปลี่ ยนแปลงวัต ถุป ระสงคก ารใช เงิน เพิ่ ม ทุ น ที่ไดรั บ จากการเสนอขายหุ น สามั ญ เพิ่ มทุ น ให แ ก
ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 1/2563
ทั้งนี้เพื่อเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ขอ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตามที่ระบุไวในคำ
ขออนุญ าตหรือแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน จะตองไดรับมติอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือ หุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกว า 3 ใน 4 ของผู ถือหุ นที่ มาประชุ มและมีสิ ทธิออกเสียงโดยไม มีเสียง
คัด คานตั้งแต รอ ยละ 10 ของจำนวนเสี ย งทั้ งหมดของผูถื อหุ นที่ ม าประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสีย ง และประกาศ
คณะกรรมการกำกั บ ตลาดทุน ที่ ทจ. 71/2561 เรื่อ งรายงานในหนั งสื อ นั ด ประชุ ม ผูถื อหุ น ของบริษั ท ที่ มี การ
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตามแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน
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2. ที่ป ระชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหเรี ยกประชุม วิสามัญ ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ในวั นพฤหัสบดีที่
1 ตุ ล าคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห อ งแพลตติ นั ม ชั้ น 3 โรงแรมแกรนด เมอร เคี ย ว กรุ ง เทพ ฟอร จู น
เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โดยกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขา
รวมประชุม และออกเสียงลงคะแนน ตามที่ ป รากฎรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุ น (Record Date) ณ วัน ที่ 21
สิงหาคม 2563 และกำหนดวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
10 กรกฎาคม 2563

วาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่ม ทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุ น
สามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO)

วาระที่ 3

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ไดมีมติมอบหมาย
ใหนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ
รูปแบบการจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 ในกรณีมีเหตุจำเปน
บริษัท มีความตระหนักและหวงใยตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูถือหุน และผูเขารวมการประชุม
โดยจะจัดการประชุมโดยยึดหลักการปฏิบัติตามที่ทางการกำหนด พรอมทั้งจะเปดเผยมาตรการและแนวทางปฏิบัติ
ในการประชุมภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเปดเผยรายละเอียดของการ
ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 และวาระการประชุมดังกลาวใหทราบลวงหนากอนการประชุมบนเว็บไซตของ
บริษัท ที่ http://investor.comancheinternational.com/home/ ทั้งนี้ กรณีมีขอสอบถามกรุณาติดตอสอบถาม
ที่นักลงทุนสัมพันธโทร. 02-693-3569
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

_____________________
(นายสมบูรณ ศุขีวิรยิ ะ)
ประธานเจาหนาที่บริหาร

หนาที่ 5 จาก 5

