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หนาที่ 1 จาก 7 หนา 

CMC 11/2019 

   วันที่ 17 มิถุนายน 2562 

เรื่อง การเขาลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม 

เรียน กรรมการและผูจดัการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

สิ่งที่สงมาดวย  1. สารสนเทศเก่ียวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 

3/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 โดยท่ีประชุมไดมีมติอนุมัตเิรื่องที่สําคัญดังตอไปนี้ 

1. อนุมัติใหเขาลงทุนโดยจดจัดตั้งบริษัทขึ้นใหม ในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม 

ภายใตชื่อ บริษัท โคแมน ทราเวล จํากัด (“โคแมน ทราเวล”) 

การเขาลงทุนดังกลาวเขาขายเปนการทํารายการไดมาซึ่งสินทรพัยของบริษัทจดทะเบยีน ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่มีนัยสําคัญท่ีเขาขายเปนการไดมาหรือจําหนาย

ไปซึ่งทรัพยสิน ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2551 และฉบับแกไขเพิ่มเติม และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจําหนายไป 

ซึ่งสินทรัพย พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 (“ประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป”) ซึ่งเมื่อพิจารณา

ขนาดรายการดวยวิธีการคํานวณตามเกณฑท่ีกําหนดภายใตประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป โดยคํานวณจาก

งบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 รายการดังกลาวมีขนาดรายการท่ีมีมูลคาสูงสุดเทากับ 

รอยละ 8.47 และเมื่อนับรวมรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอ่ืนในชวงระยะเวลา 6 เดือน กอนวันที่มีการตกลงเขาทํา

รายการนี้จะมีมูลคาขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธ ิเทากับรอยละ 9.54 

ซึ่งขนาดรายการเมื่อรวมกันทั้งหมดมีมูลคาต่ํากวารอยละ 15 ทั้งนี้ รายการดังกลาวเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย แต

มีขนาดรายการไมเขาขายตองปฏิบัติตามประกาศเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป อยางไรก็ตาม บริษัทมีการเขารวม

ทุนในบริษัทอ่ืน โดยสัดสวนของการเขารวมทุนตั้งแตรอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทที่เขารวมทุน บริษัทจึงมี

หนาที่เปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามขอบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการ

เปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2560 

การเขาลงทุนในโคแมน ทราเวล ไมเขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทํารายการที่เก่ียวโยงกัน และประกาศตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เรื่อง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 

ลงวันท่ี 19 พฤศจกิายน 2546 (“ประกาศเร่ืองรายการที่เกี่ยวโยงกัน”) 
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หนาที่ 2 จาก 7 หนา 

ทั้งน้ี ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งให นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนผูมีอํานาจในการเจรจาทําสัญญาซื้อ

ขายหุน และ/หรือสัญญาใด ๆ ที่เกี่ยวของกับการเขาลงทุนใน บริษัท โคแมน ทราเวล จํากัด เพื่อใหการเขาลงทุน

สําเร็จลุลวง รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่สงมาดวย 1 

 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

           

  

 

                                                    

  

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 
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หนาที่ 3 จาก 7 หนา 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

สารสนเทศเกี่ยวกับการไดมาซึ่งสินทรัพย 

 

เรื่อง การเขาทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทท่ีจะจัดตั้งใหม 

 ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

(“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 ไดมีมติอนุมัติใหบริษัทเขาลงทุนในบริษัทที่จะจดจัดตั้งขึ้นใหม ภายใตชื่อ 

บริษัท โคแมน ทราเวล จํากัด (“โคแมน ทราเวล”) โดยการเขาชําระทุนหุนสามัญจํานวน 299,997 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 

99.99 ของทุนจดทะเบียนของโคแมน ทราเวล โดยจะชําระทุนหุนสามัญท้ังจํานวนของมูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 100 บาท เปน

จํานวนเงิน 30 ลานบาท 

 การเขาลงทุนดังกลาวเขาขายเปนการทํารายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียน ตามประกาศเรื่องการไดมา

หรือจําหนายไป ซึ่งเมื่อพิจารณาขนาดรายการดังกลาวดวยวิธีการคํานวณตามเกณฑที่กําหนดภายใตประกาศเรื่องการไดมา

หรือจําหนายไป โดยคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 มีนาคม 2562 รายการดังกลาวมีขนาดรายการท่ี

มีมูลคาสูงสุดเทากับรอยละ 8.47 และเมื่อนับรวมรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอ่ืนในชวงระยะเวลา 6 เดือน กอนวันที่มีการตกลงเขา

ทํารายการนี้จะมีมูลคาขนาดรายการรวมสูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ เทากับรอยละ 9.54 ซึ่งขนาด

รายการเมื่อรวมกันทั้งหมดมีมูลคาต่ํากวารอยละ 15 ทั้งน้ี รายการดังกลาวเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย แตมีขนาดรายการไม

เขาขายตองปฏิบัติตามประการเรื่องการไดมาหรือจําหนายไป อยางไรก็ตาม บริษัทมีการเขารวมทุนในบริษัทอ่ืน โดยสัดสวน

ของการเขารวมทุนตั้งแตรอยละ 10 ของทุนชําระแลวของบริษัทท่ีเขารวมทุน บริษัทจึงมีหนาที่เปดเผยสารสนเทศตอตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามขอบังคับ เรื่อง หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการเปดเผยสารสนเทศและการปฏิบัติการใด ๆ 

ของบริษัทจดทะเบียน พ.ศ. 2560 ลงวนัที่ 9 ตุลาคม 2560 

 การลงทุนในโคแมน ทราเวล ไมเขาขายเปนการทํารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศรายการที่เก่ียวโยงกัน  

 ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติแตงตั้งให นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนผูมีอํานาจในการเจรจาและเขาทําสัญญา

ซื้อขายหุน และ/หรือ สัญญาใด ๆ ท่ีเกี่ยวของกับการเขาลงทุนในโคแมน ทราเวล เพื่อใหการเขาลงทุนสําเร็จลุลวง โดย

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทและผูถือหุนและอยู

ภายใตเงื่อนไขความสมเหตุสมผล ท้ังนี้ โปรดพิจารณารายละเอียดเและความเห็นของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับการเขาทํา

รายการดังกลาว ดังนี ้

1. วัน เดือน ป ที่เกิดรายการ 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะเขาลงทุนในบริษัทที่จะจัดตั้งใหม ภายใตช่ือ  

บริษัท โคแมน ทราเวล จํากัด (“โคแมน ทราเวล”) โดยการชําระทุนหุนสามัญ โดยบริษัทไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2562 และคาดวาจะดําเนินการเสร็จภายในไตร

มาสท่ี 3 ของป 2562 
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หนาที่ 4 จาก 7 หนา 

2. คูสัญญาท่ีเกี่ยวของและความสัมพันธกับบริษัทจดทะเบียน 

ผูรวมลงทุน: 1. บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

2. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

3. นางสาวดารุณี แซตั้ง 

4. นางสาวศนิ เปยมศุภทรัพย 

ความสัมพันธกับบริษัท: 1. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร

เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

2. นางสาวดารุณี แซตั้ง เปนผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน บริษัท โคแมนชี่ 

อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

3. นางสาวศนิ เปยมศุภทรัพย เปนพนักงาน บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล 

จํากัด (มหาชน) 

3. ลักษณะโดยท่ัวไปและขนาดของรายการ 

บริษัทจะเขาชําระทุนหุนสามัญจํานวน 299,997 หุน โดยจะชําระทุนหุนสามัญทั้งจํานวนของมูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 100 

บาท เปนจํานวนเงนิ 30 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียนของโคแมน ทราเวล 

การเขาทํารายการดังกลาวขางตน ไมเขาขายเปนรายการเก่ียวโยงกัน โดยมีมูลคาขนาดรายการสูงสุดเทากับรอยละ 8.47  

เมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธ ิอางอิงงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 และเมื่อนับ

รวมรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอ่ืนในชวงระยะเวลา 6 เดือน กอนวันที่มีการตกลงเขาทํารายการนี้จะมีมูลคาขนาดรายการรวม

สูงสุดเมื่อคํานวณตามเกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ เทากับรอยละ 9.54 ซึ่งขนาดรายการมีมูลคาต่ํากวารอยละ 15 

ทั้งนี้ รายการดังกลาวเปนรายการไดมาซึ่งสินทรัพย แตมีขนาดรายการไมเขาขายตองปฏิบัติตามประกาศเรื่องการไดมาหรือ

จําหนายไป 

รายละเอียดการคํานวณขนาดรายการในครั้งนี้ แสดงดังน้ี 

หนวย: ลานบาท 

ขอมูลทางการเงิน บริษัท 1 โคแมน ทราเวล 2 

สินทรัพยรวม 529.65 30.00 

หัก สินทรัพยไมมีตัวตน 21.37 - 

หัก คาความนิยม 61.88 - 

หัก หนี้สินรวม 74.46 - 

หัก สวนไดเสียท่ีไมมีอํานาจควบคุม 17.83 - 

สินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิ (NTA) 354.11 30.00 

สวนของกําไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท 12 เดือนยอนหลัง 36.81 - 

หมายเหตุ:  1   งบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ฉบับสอบทานแลว โดยผูสอบบัญชีของบริษัท 

 2  ตามแผนการลงทุนในโคแมน ทราเวล 
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หนาที่ 5 จาก 7 หนา 

วิธีการคํานวณ สูตรการคํานวณ 
มูลคาขนาดรายการ 

(รอยละ) 

1. เกณฑมูลคาสินทรัพยท่ีมี

ตัวตนสุทธ ิ

% ของ NTA ตามสัดสวนทีไ่ดมา / มูลคา

สินทรัพยมตัีวตนสุทธิของบริษัท 

8.47 

2. เกณฑกําไรสุทธ ิ % ของกําไรสุทธิท่ีเกิดข้ึนจากสินทรัพยตาม

สัดสวนท่ีไดมา / กําไรสุทธิของบรษิัท 

ไมสามารถคาํนวณไดเนื่องจาก

บริษัทยังไมไดเริ่มประกอบกิจการ 

3. เกณฑมูลคารวมสิ่งตอบ
แทน 

มูลคาที่จายชําระ / สินทรัพยรวมของบริษัท 5.66 

4. เกณฑมูลคาหุนที่ไดรับ จํานวนหุนที่ออกเพ่ือชําระคาสินทรัพย / 

จํานวนหุนที่ออกและชําระแลวของบริษัท 

ไมสามารถคาํนวณไดเนื่องจากไมได

เปนการชําระคาสินทรัพยดวยหุน 

ขอมูลสรุปรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทในชวงระยะเวลา 6 เดือน แสดงดังน้ี 

รายการไดมาซึ่งสินทรัพย วันที่อนุมัติการทํา

รายการ 

ขนาดรายการสูงสุดเมื่อคาํนวณตาม 

เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ 

(รอยละ) 

1. หุนสามัญบริษัท รูมซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 5 เมษายน 2562 1.07 

2. หุนสามัญบริษัท โคแมน ทราเวล จํากัด 15 มิถุนายน 2562 8.47 

รวม 9.54 

4. รายละเอียดของสินทรัพยท่ีไดมา 

บริษัทจะเขาลงทุนในหุนสามัญของบริษัท โคแมน ทราเวล จํากัด โดยบริษัทดังกลาวมีรายละเอียดเบื้องตน ดังน้ี 

ชื่อกิจการ บริษัท โคแมน ทราเวล จํากัด 

ลักษณะการประกอบธุรกิจ เปนผูใหบริการสาํรองท่ีพัก ตั๋วเครือ่งบิน รถเชา และอื่น ๆ ที่เก่ียวของกับธุรกิจ

ทองเที่ยวทุกประเภท 

ที่ตั้งโรงงาน -ไมมี- 

บัตรสงเสริมการลงทุน -ไมมี- 

โครงสรางเงินทุน ทุนจดทะเบียนจํานวน 30,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 

300,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท 

กรรมการ -ไมมี- 

ภายหลังการเขาลงทุนในโคแมน ทราเวล บริษัทจะแตงตั้งตัวแทนจํานวน 3 

ทาน จากจํานวนกรรมการทั้งหมด 3 ทาน เขาดํารงตําแหนงกรรมการใน 

โคแมน ทราเวล ดังนี้  

1. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

2. นางสาวดารุณี แซตั้ง 

3. นางสาวศนิ เปยมศุภทรัพย 
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หนาที่ 6 จาก 7 หนา 

สรุปฐานะการเงินและผลการ

ดําเนินงาน (งบบริษัทไดผานการ

ตรวจสอบของผูสอบบัญชี) 

-ไมมี- 

รายชื่อและสัดสวนการถือหุนหลังการเขาชําระทุนหุนสามัญของโคแมน ทราเวล  

ลําดับ ชื่อผูถือหุน 

หลังทํารายการ 

จํานวนหุน 

(หุน) 

สัดสวน 

(รอยละ) 

1. บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 299,997     99.99 

2. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 1 นอยกวา 0.01 

3. นางสาวดารุณี แซตั้ง 1 นอยกวา 0.01 

4. นางสาวศนิ เปยมศุภทรัพย 1 นอยกวา 0.01 

รวม 300,000 100.00 

5. มูลคารวมของสิ่งตอบแทน 

บริษัทจะชําระทุนหุนสามญัของโคแมน ทราเวล เปนเงนิรวมท้ังสิ้น 30 ลานบาท โดยจะชําระทุนหุนสามัญทั้งจํานวนของ

มูลคาหุนทีต่ราไว หุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงนิ 30 ลานบาท 

6. มูลคาของสินทรัพยที่ไดมา 

หุนสามัญของโคแมน ทราเวล จํานวนทั้งสิ้น 299,997 หุน คิดเปนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน คิดเปนมูลคาที่ตรา

ไว รวม 30 ลานบาท โดยจะชําระทุนหุนสามัญท้ังจํานวนของมูลคาหุนที่ตราไว หุนละ 100 บาท เปนจํานวนเงิน 30 ลาน

บาท 

7. เกณฑท่ีใชในการกําหนดมูลคาสิ่งตอบแทน 

กําหนดจากมูลคาหุนสามัญ 

8. ผลประโยชนท่ีคาดวาบริษัทจะไดรับ 

การเขาทํารายการในครั้งนี้ เปนการดําเนินการตามนโยบายการลงทุนของบริษัท ที่มุงเนนการลงทุนในบริษัทท่ีเก่ียวของ

กับการทองเที่ยว โดยการเขาลงทุนในโคแมน ทราเวล ซึ่งตั้งเปาเปนผูใหบริการสํารองท่ีพัก ตั๋วเครื่องบิน รถเชา และอื่น ๆ  

ที่เกี่ยวของกับธุรกิจทองเที่ยวทุกประเภทในครั้งนี้ จะสนับสนุนใหบริษัทมีรายไดเพิ่มขึ้นจากผลการดําเนินงานของ 

โคแมน ทราเวล ในอนาคต ซึ่งจะนําไปสูการสรางมูลคาเพ่ิมใหแกผูถือหุนของบริษัทตอไป 

9. แหลงเงินทุนที่ใชในการทํารายการ 

แหลงท่ีมาของเงินทุนท่ีไดรับจากการจําหนายไปซึ่งสินทรัพย บริษัท เอ็มเอสแอล ซอฟตแวร (ไทยแลนด) จํากัด และ

กระแสเงนิสดสวนเกินจากการดําเนินงานของบริษัท ซึ่งไมสงผลกระทบตอสภาพคลองหรือการดําเนินงานของบริษัท โดย

บริษัทไดประเมินจากกระแสเงินสดในการดําเนินงานในอนาคต โดยอางอิงจากการดําเนินงานในอดีต 
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หนาที่ 7 จาก 7 หนา 

10. ผลประโยชนหรือรายการที่เกี่ยวของกัน 

-ไมมี- 

11. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2562 เมื่อวันท่ี 15 มิถุนายน 2562 มีความเห็นวาการเขาทํารายการในครั้งนี้ 

เปนไปตามนโยบายการลงทุนของบริษัท สอดคลองเหมาะสมกับธุรกิจ และแผนยุทธศาสตรของบริษัท โดยคณะกรรมการ

ไดพิจารณาแลวมีความเห็นวาการเขาทํารายการดังกลาวเปนไปเพ่ือประโยชนของบริษัทและผูถือหุนในระยะยาว และอยู

ภายใตเงื่อนไขความสมเหตุสมผล 

12. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการตรวจสอบท่ีแตกตางจากความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทตามขอ 11 

-ไมมี- 

13. ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตอสารสนเทศในเอกสารฉบับนี ้

คณะกรรมการบริษัทเปนผูถูกพิจารณาใหเปนผูรับผิดชอบตอสารสนเทศที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ โดยไดใชดุลยพินิจ

อยางเหมาะสมในการเปดเผยขอมูลสําคัญอยางเพียงพอ ถูกตอง โปรงใส และเปนประโยชนตอผูถือหุน 

 

บริษัท ขอรับรองวา ขอความในสารสนเทศฉบับนี้ถูกตองและเปนความจริงทุกประการ และไดจัดทําขึ้นดวยความ

รอบคอบและระมัดระวังโดยยึดถือผลประโยชนของผูถือหุนเปนสําคัญ และสารสนเทศฉบับนี้ทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

แสดงสารสนเทศเทานั้น ไมไดทําขึ้นเพ่ือเปนการเชิญชวนหรือเปนคําเสนอเพ่ือใหไดมาหรือจองซื้อหลักทรัพย 

  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

  

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

นายสมบรูณ ศุขีวริิยะ 

ประธานเจาหนาที่บริหาร 


