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CMC 17/2021
14 ตุลาคม 2564
เรื่อง
เรียน

การจัดตั้งบริษัทยอย (บริษัท โคแมน คริปโต จำกัด) (เพิ่มเติม)
กรรมการผูจัดการ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการจัดตั้งบริษัทยอย เพื่อดำเนินการ
ลงทุนในธุรกิจขุดคริปโทเคอรเรนซี โดยเมื่อขุดไดจะนำไปจำหนายตอไป ซึ่งบริษัทไดศึกษาขอมูลเกี่ยวกับธุรกิจนี้เปน
อยางดีมาเปนระยะเวลาหนึ่ง และเห็นวาการลงทุนในธุรกิจดังกลาวเปนการลงทุนในระยะยาว อีกทั้งยังสามารถสราง
รายไดใหมใหแกบริษัท โดยมีรายละเอียดที่สำคัญในการจัดตั้งบริษัทยอย ดังตอไปนี้
ชื่อบริษัท

บริษัท โคแมน คริปโต จำกัด

วันที่จดทะเบียน

ภายใน 1 เดือนนับจากวันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติ

ประเภทธุรกิจ

กิจกรรมเกี่ยวกับแลกเปลี่ยนเงินตราตางประเทศ (การจัดประเภทธุรกิจของนิติบุคคล
โดย กรมพัฒนาธุรกิจการคา)

ทุนจดทะเบียน

60,000,000 บาท จำนวนหุนสามัญ 600,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท

สัดสวนการถือหุน

บริ ษ ั ท โคแมนชี ่ อิ น เตอร เ นชั ่ น แนล จำกั ด (มหาชน) จำนวน 599,997 หุ น
รอยละ 99.99
นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ

จำนวน 1 หุน นอยกวารอยละ 0.01

นางสาวดารุณี แซตั้ง

จำนวน 1 หุน นอยกวารอยละ 0.01

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย

จำนวน 1 หุน นอยกวารอยละ 0.01

แหลงที่มาของเงินทุน

เงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

รายชื่อกรรมการ

1. นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ
2. นางสาวดารุณี แซตั้ง
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วัตถุประสงค

• ทำใหไดมา ซื้อ ขาย และ/หรือ แลกเปลี่ยน ซึ่งเงินตราดิจิทัล ดวยกิจการเองหรือ
โดยวิธกี ารจางผูอื่น

• ใหบริการในการเปนตัวกลางในการซื้อ ขาย และแลกเปลี่ยน เงินตราดิจิทัล
• ใหบริการในการจัดหา ผลิต และสรางสรรค เงินตราดิจิทัล ดวยกิจการเองหรือโดย
วิธีการจางผูอื่น

• รับและจายชำระคาสินคา และ/หรือ บริการ ดวยเงินตราดิจิทัล ดวยกิจการเองหรือ
โดยวิธกี ารจางผูอื่น

การลงทุนในธุรกิจขุดคริปโทเคอรเรนซี มีมูลคาการลงทุนทั้งหมดจำนวน 60,000,000 บาท โดยการวาจาง
บริษัทอื่น เพื่อใชสถานที่และดำเนินการดูแลเครื่องขุดในการขุดคริปโทเคอรเรนซี ซึ่งอุปกรณหลักที่บริษัทลงทุน
ประกอบดวย เครื่องขุดคริปโทเคอรเรนซี (“RIG”) จำนวน 140 RIG โดยใชการดจอรุน RTX 3070 จำนวน 8 การด
ตอ 1 RIG ซึ่งจะทยอยสั่งซื้อและติดตั้งใหแลวเสร็จภายในไตรมาสที่ 4 ป 2564 บริษัทคาดการณวาจะสามารถรับรู
รายไดจากธุรกิจใหม นี้อยางตอเนื่อง ทั้งนี้ รายการดังกลาวไมเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื่องหลักเกณฑรายการที่เกี่ยวโยงกัน ฉบับลงวันที่ 31 สิงหาคม 2551
(และตามที่ไดแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูล
และการปฏิบัติการของบริษัจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 ฉบับลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2546
(และตามที่ไดแกไขเพิ่มเติม) และเขาขายหลักเกณฑรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการไดมาหรือจำหนายไปซึ่ง
สินทรัพย (และตามที่ไดแกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการ
เปดเผยขอมูลและการปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 (และตามที่ได
แกไขเพิ่มเติม) (“ประกาศเรื่องรายการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย”) โดยมีขนาดรายการตามเกณฑมูลคารวม
ของสิ่งตอบแทนเทากับ รอยละ 12.09 เมื่อใชฐานในการคํานวณจากงบการเงินรวมของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2564 ซึ่งผานการสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทแลว บริษัทไมมีรายการไดมาซึ่งสินทรัพยอื่นใดที่
เกิดขึ้นในชวงระยะเวลา 6 เดือนที่ผานมา จึงไมตองเปดเผยตามเกณฑการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสิน แต
บริษัทเห็นวาเปนพัฒนาการใหมจึงแจงมายังตลาดหลักทรัพยเพื่อทราบตอไป
ปจจุบันธุรกิจขุดคริปโทเคอรเรนซีไมตองแจงขออนุญาตจากหนวยงานใด ๆ เพราะคริปโทเคอรเรนซี ยังไม
ถือเปนเงินสกุลหนึ่งในประเทศไทย และอยูนอกเหนือกฎ ขอบังคับตาง ๆ ของการแลกเปลี่ยนเงินตรา จึงไมตองขอ
อนุญาตจากธนาคารแหงประเทศไทย
การขุดคริปโทเคอรเรนซีนั้น เปนการใชพลังประมวลผลของเครื่องขุดเพื่อเพิ่มขอมูลชุดใหมเขาไปในระบบ
Blockchain ซึ่งจะไดผลตอบแทนออกมาเปนคริปโทเคอรเรนซี โดยผลตอบแทนที่ไดขึ้นอยูกับสัดสวนของพลังงาน
การประมวลผลของบริ ษ ั ท เที ย บกับ พลั ง ประมวลผลรวมทั่ ว โลก (Total Hash Rate) ณ ขณะนั ้ น ซึ ่ ง มี ก าร
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ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา บริษัทมีตนทุนการดำเนินการหลักเปนคาจางบริษัทอื่นในการดำเนินการดูแล RIG และคา
RIG ซึ่งคงที่ และแปรผันตามความเสื่อมของ RIG
อนึ่ง ธุรกิจขุดคริปโทเคอรเรนซี มีความเสี่ยงดานการรับรองจากกฎหมายและหนวยงานที่จะกำกับใน
อนาคต และความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนของคริปโทเคอรเรนซี ซึ่งอาจมีการผันผวนตลอดเวลา โดยบริษัท
ตระหนักดี และจะระมัดระวังอยางที่สุดตอผลประโยชนของบริษัท และผูถือหุน
สำหรับการขยายกำลังการขุดคริปโทเคอรเรนซีเพิ่มเติมในอนาคตนั้น บริษัทจะเสนอใหคณะกรรมการ
พิ จารณากอน หากเขาเกณฑที่มีนัยสำคัญ ตามประกาศ รายการไดมาหรือจําหน ายไปซึ่งสิ นทรัพย บริ ษัทจะ
ดำเนินการใหเปนไปตามกฎเกณฑในประกาศดังกลาว พรอมทั้งแจงตอตลาดหลักทรัพยใหทราบตอไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

__________________________________
(นายสมบูรณ ศุขีวิรยิ ะ)
ประธานคณะกรรมการ
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