
 

หนังสอืเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น.  

หองฟอรจูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน 

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 

งดแจกของชำรวย  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรพัย ไดรณรงคใหลด/เลิกการแจกของชำรวยในการประชุมสามัญผูถือหุน อยางไรก็ตาม 

บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารวางไวรับรองผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุม 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมการประชุม 

ซึ่งพิมพบารโคดมาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 
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16 กันยายน 2563 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมวิสามัญผูถอืหุน ครั้งที่ 1/2563 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท โคแมนชี่ อนิเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

สิ่งที่สงมาดวย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563  

(เอกสารประกอบวาระที่ 1) 

2. ขอบังคบัของบริษัทในสวนที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

3. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดใหเปนผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุน และนิยามกรรมการอิสระ 

4. เอกสารหลักฐานที่ตองนำมาแสดงในการลงทะเบียนเขารวมประชุม  

5. แผนที่สถานที่จัดการประชุม 

6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

7. แบบฟอรมลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม) 

ดวยที่ประชุมคณะกรรมการบรษัิท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 7/2563 เมือ่วันที่ 

7 สิงหาคม 2563 มีมติให เรียกประชุม วิสามัญผู ถือหุน ครั้งที่  1/2563 และมอบอำนาจใหนายสมบูรณ  ศุขีวิริยะ  

ประธานเจาหนาที่บริหาร มีอำนาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรูปแบบการจัดประชุม โดยจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีท่ี  

1 ตุลาคม 2563 ณ หองฟอรจูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก  

แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เพื่อใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน บริษัท ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

พรอมทั้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซตของบริษัท (http://investor.comancheinternational.com/home/)  

เปนการลวงหนาแลว เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนไดมี เวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดกำหนดใหมีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2563 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

บริษัทจัดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 โดยไดมีการจัดทำรายงานการ

ประชุมและจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน พรอมท้ังเผยแพรทาง

เว็บไซตของบริษัท และบริษัทไมไดรับขอเสนอใหทำการแกไขรายงานการประชุมแตอยางใด โดยสำเนารายงานการประชุม

ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลำดับที่ 1 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 ไดมีการบันทึกไวอยาง

ถูกตองและครบถวน จึงเห็นควรเสนอที่ประชมุผูถอืหุนรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
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การลงมติ 

โดยในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

วัตถุประสงคและเหตุผล 

เพ่ือเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอ

ขายหุนที่ออกใหม ขอ 38 (6) (ก) หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตามที่ระบุไวในคำขออนุญาตหรือแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน จะตองไดรับมติอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไมมีเสียงคัดคานตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ท่ี ทจ. 71/2561 เรื่องรายงานในหนังสือนัด

ประชุมผูถือหุนของบริษัทที่มีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตามแบบแสดงรายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพย

และรางหนังสอืชี้ชวน 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

เห็นชอบใหนำเสนอตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค

การใชเงนิเพิ่มทุนท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงินตามแบบแสดงรายการท่ีไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนการเสนอขายหุนเพิ่มทุนของ

บริษัท ดังนี้ 

วัตถุประสงคการใชเงิน จำนวนเงิน (ลานบาท) ระยะเวลาทีใ่ชเงินโดยประมาณ 

1. ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันท่ีเกี่ยวเนือ่งกันของบรษิัทและบรษิัทยอย 30.0 ป 2559 – ป 2560 

2. ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัท และบรษิัทยอย 30.3 ป 2559 – ป 2561 

3. งบประมาณเพื่อเขารวมลงทุนในบริษัทอื่น 189.0 ป 2560 – ป 2561 

รวม 249.3  

โดยวัตถุประสงคการใชเงิน มีรายละเอียดดังนี้ 

ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันท่ีเกี่ยวเนื่องกันของบริษัทและบริษัทยอย 

บริษัทสงเสริมการวิจัยและพัฒนาอยางตอเน่ือง ท้ังดานการเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ และเพ่ิม

มูลคาผลิตภัณฑ ตลอดจนการปรับปรุงขบวนการทำงานภายในบริษัท เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทำงาน ซึ่งถือเปนปจจัย

สำคัญในการเพ่ิมศักยภาพในการแขงขันและความเปนผูนำในธุรกิจซอฟตแวรสำหรับโรงแรมในประเทศ ทั้งนี้ บริษัทและบริษัท

ยอยมีโครงการวิจัยและพัฒนาที่สำคัญท่ีดำเนินการสำเร็จแลวในชวงป 2556-2558 ที่ผานมา ทั้งโครงการ CMMI Certification 

โครงการพัฒนาโปรแกรมสำหรับอุปกรณเคลื่อนที่ (Mobile Device) 

2



 

เลขที ่252/118 ชัน้ 23 หองอี-เอฟ อาคารเมืองไทยภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310             หนาที่ 3 จาก 6 

โดยโครงการวิจัยและพัฒนาที่อยูระหวางการดำเนินการ เมื่อชวงป 2559-2560 ไดแก โครงการพัฒนาโปรแกรม

เวอรชัน Web-based (Cloud-based) Application โครงการวิจัยและพัฒนาระบบ Hotel Business Intelligence เพ่ือ

เช่ือมโยงระบบเขากับ Big Data ซึ่งโครงการนี้บริษัทเห็นแลววา ไมสามารถดำเนินการตอไดเนื่องจากบริษัทไดจำหนายหุนทั้ง

จำนวนที่ถืออยูในบรษิัท เอ็มเอสแอล ซอฟตแวร (ไทยแลนด) จำกัด ไปแลวตามประกาศเมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2561 

ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษทัยอย 

บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เปนเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด รวมถึงสินทรัพยทาง

การเงินอื่น อยูที่ 376.13 ลานบาท บรษิัทจึงเห็นวาทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทยอย มีมากพอที่จะดำเนินกิจการตอไป

ได ซึ่งบริษัทไดใชเงนิจากการเพ่ิมทุนภายใตวัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของบรษิัทและบริษัทยอยไปเพียง 7 ลานบาท 

และไมมีแผนที่จะใชเงินจากการเพ่ิมทุนภายใตวัตถุประสงคเพื่อใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทยอยอีก 

งบประมาณเพื่อเขารวมลงทุนในบริษัทอื่น 

บริษัทมีเปาหมายในชวงป 2560-2561 ที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหกวางมากข้ึน จากการเปนผูนำในการ

พัฒนาและใหบริการโปรแกรมดานการบริหารงานโรงแรมครบวงจรระดับประเทศ มาเปนผูนำในการพัฒนาและใหบริการ

โปรแกรมดานการทองเที่ยวแบบครบวงจรในระดับประเทศ ซึ่งจะเปนพ้ืนฐานที่สำคัญที่จะผลักดันใหบริษัทเปนผูนำระดับ

ภูมิภาคในลำดับถัดไป  

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทมีเปาหมายที่จะทำการศึกษาโอกาสที่จะเขารวมลงทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งเปน

ผูพัฒนาและใหบริการระบบโปรแกรมอื่นที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สำคัญภายในป 2561 ไดแก ระบบบริหารงาน

หองอาหาร ระบบบริหารงานสนามกอลฟและสมาชิก และระบบการจองเพ่ืองานทองเที่ยว ทั้งแบบธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และ

ธุรกิจกับลูกคา (B2C) เปนตน โดยระบบงานโปรแกรมดังกลาว บริษัทจะตองสามารถนำมาตอเชื่อมกับระบบบริหารงาน

โรงแรมของบริษัทได ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับโปรแกรมของบริษัท และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของบริษัท 

ตอไปในระยะยาว  

ทั้งน้ี บริษัทกำหนดหลักเกณฑและกรอบการลงทนุสำหรับบริษัทที่จะเขารวมลงทุนที่สำคัญ ดังนี้ 

1. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการโปรแกรมดานการบริหาร การจัดการหองอาหารแบบครบวงจร ไดแก ระบบการ

จองโตะ การคิดเงิน การคำนวณตนทุน ตลอดจนการเก็บประวัติการใชบริการของลูกคา  

2. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการระบบบริหารงานสนามกอลฟและสมาชิก ซึ่งมีโปรแกรมรองรับงานแบบครบวงจร 

ตั้งแตการจองสนาม การคิดเงนิ งานดานบัญชีและบริหาร ตลอดจนการเก็บประวัติการใชบริการของลูกคา  

3. เปนผูพัฒนา ติดตั้งและใหบริการระบบการจองเพ่ืองานทองเที่ยวทั้งแบบ ธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) และธุรกิจกับลูกคา 

(B2C) โดยตรง ซึ่งมีโปรแกรมการจองท่ีเกี่ยวของกับโรงแรม หองอาหาร สนามกอลฟ สนามบิน และรถเชา เพ่ือรองรับการจอง

จากนักทองเที่ยวจากแหลงเดียว เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกนักทองเที่ยว และสงเสริมการทองเที่ยวโดยเพ่ิมยอดการจอง

และการใชบริการดานการทองเที่ยวอยางครบวงจร 

เหตุผลและความจำเปน 

เนื่องจาก บริษัทไดทำการใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันท่ีเก่ียวเนื่องกันของบริษัทและบริษัทยอยเปนที่เรียบรอย

แลว รวมถงึเงนิทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษัทยอยมีมากพอ และรวมลงทุนในบริษัทอ่ืนตามแผนการลงทุนในอนาคตเปน

ที่เรยีบรอยแลว โดยเงินจากการเพิ่มทุนยังคงเหลือ 125.36 ลานบาท ซึ่งในธุรกิจดานงานพัฒนา ติดตั้ง และใหบรกิารดานการ

ทองเที่ยวอาจไมเพียงพอตอการเติบโตทางดานธุรกิจอยางย่ังยืน บริษัทจึงเห็นควรที่จะเสนอใหกับผูถือหุนพิจารณาถึงการ
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เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินเพ่ิมทุนท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) 

โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บริษัทคงเหลือเงินที่ไดจากการเพิ่มทุน ตามรายงานการใชเงินเพ่ิมทุนลงวันที่ 24 กรกฎาคม 

2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

หนวย : ลานบาท 

วัตถุประสงคการใชเงิน แผนการใชเงิน 
จำนวนเงินที่ใชสะสม  

ณ วันท่ี 30 มิ.ย. 63 

จำนวนเงินคงเหลือ 

ณ วันที่ 30 มิ.ย. 63 

ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี่ยวเนือ่งของบรษิัทและบริษัทยอย 30.00 8.61 21.39 

ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัทและบริษทัยอย 30.30 7.00 23.30 

งบประมาณเพ่ือเขาลงทุนในบริษัทอื่น 189.00 108.33 80.67 

รวมทั้งสิ้น 249.30 123.94 125.36 

วัตถุประสงคการใชเงินใหม 

วัตถุประสงคการใชเงิน 
จำนวนเงินที่คาดวาจะใช 

(ลานบาท) 

ระยะเวลาทีใ่ชเงิน

โดยประมาณ 

ลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเท่ียว หรือธุรกิจที่เก่ียวของดานการทองเท่ียวไมวา

จะเปนทางตรงหรือทางออม 

62.68 ภายในป 2566 

ลงทุนในธุรกิจใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ 62.68 ภายในป 2566 

รวมทั้งสิ้น 125.36  

โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินเพ่ิมทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไป

เปนครั้งแรก โดยจะเปนการนำไปลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจที่เก่ียวของดานการทองเที่ยวไมวาจะ

เปนทางตรงหรือทางออม และใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ โดยการลงทุนในอนาคตหากบริษัทมีการ

ลงทุน ยังคงเปนไปตามเกณฑของการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยแบงเปน 2 วัตถุประสงคการใชเงินเปน 2 

วัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจท่ีเกี่ยวของดานการทองเที่ยวไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม 

บริษัทมีเปาหมายในชวงป 2563 – 2566 ที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหกวางมากข้ึน จากการเปนผูนำใน

การพัฒนาและใหบริการโปรแกรมดานการทองเท่ียวแบบครบวงจรในระดับประเทศ มาเปนผูนำในการบริการดานการ

ทองเท่ียว หรือธุรกิจที่เก่ียวของดานการทองเท่ียวไมวาจะทางตรงหรือทางออม 

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทมีเปาหมายท่ีจะทำการศึกษาความเปนไปไดที่จะลงทุน หรือรวมลงทุนกับ

บริษัทอ่ืน ซึ่งเปนผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสนามกอลฟ ธุรกิจ

สปา ธุรกิจจองเพื่องานทองเที่ยว ธุรกิจนำเท่ียว เปนตน ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมใหกับบริษัท และสงเสริมความสามารถ

ในการแขงขันของบริษัท ตอไปในระยะยาว 
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2. ลงทุนในธุรกิจใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

บริษัทมีเปาหมายในชวงป 2563 – 2566 ในการลงทุน หรือรวมลงทุนกับบริษัทอ่ืนในดานเทคโนโลยี ซึ่งเปน

ธุรกิจท่ีเพิ่มศักยภาพใหกับการแขงขัน โดยทุกธุรกิจจะมีการใชเทคโนโลยีเขามาพัฒนาทั้งดานกระบวนการทำงานและ

กระบวนการทางความคิด จึงเปนธุรกิจที่เหมาะสมกับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีพื้นฐานทางดานโปรแกรม ซึ่งเปน

จุดเริ่มตนของเทคโนโลยีที่สำคัญ บริษัทสามารถปรับตัวไดกับทุกธุรกิจที่จำเปนตองใชเทคโนโลยี เชน E-Commerce, 

Logistic, Health Care, Startup, และ เกษตร เปนตน 

คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา การดำเนินกิจการของบริษัทในชวงที่ผานมาเปนไปตามวัตถุประสงคของการใช

เงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก คือ อุตสาหกรรมดานเทคโนโลยีและ

การทองเท่ียว ซึ่งทำใหไมสามารถแยกออกมาจากกันได จึงเห็นวาการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคจะทำใหการดำเนินกิจการ

เปนไปไดอยางคลองตัวมากกวา อีกทั้งในชวงสถานการณโควิด-19 ทำใหวิถีชีวิตของกลุมผูบริโภคเปลี่ยนแปลง ในฐานะเปน

ผูพัฒนาซอฟตแวรมาอยางยาวนาน จึงเปลี่ยนอุปสรรคเปนโอกาส ท่ีจะทำใหบริษัทเติบโตไดอยางย่ังยืน โดยการขยายตัวธุรกิจ

ออกไปอยางกวางขวาง ไมปดกั้นตัวเองจากธุรกิจเดิม ๆ คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค

การใชเงินเพ่ิมทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) เพื่อเสนอตอที่ประชุมผู

ถือหุนของบริษัทเพ่ือพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งน้ี การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินเพ่ิมทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุน

สามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) ดังกลาวยังมีความไมแนนอนจนกวาจะไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม

วิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 

โดยจำนวนเงินที่บริษัทประสงคจะเปลี่ยนแปลงจำนวน 125.36 ลานบาท และระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ 

ภายในป 2566 โดยการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคในครั้งน้ี บริษัทคาดวาผูถือหุนจะไดรับประโยชน เนือ่งจาก วัตถุประสงคการ

ใชเงินเพิ่มทุนท่ีไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) เดิม บริษัทไดดำเนินการเปน

ที่เรียบรอยแลว และยังคงเหลือเงินจำนวน 125.36 ลานบาท ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งน้ีบริษัทจะสามารถไปศึกษาโครงการ

ที่นาสนใจไดในอนาคต โดยแผนการใชเงินภายหลงัการเปลีย่นแปลงวัตถุประสงคการใชเงนิหากไมเพียงพอบริษัทยังคงมีเงินสด

จากการดำเนินงานที่สามารถนำมาลงทุนตามแผนดังกลาว อีกทั้งบริษัทคาดวาจะไมมีผลกระทบเชิงลบกับบริษัทในการเปลี่ยน

วัตถุประสงคในครั้งน้ี 

การลงมติ  

โดยในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดย

ไมมีเสียงคัดคานตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล  

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดวา เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตาม

วรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด หรือไมนอยกวา 
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44,666,666 หุน จากจำนวนหุนทั้งหมด 134,000,000 หุน สามารถขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากที่กำหนดไวใน

หนังสอืนัดประชุมอีกก็ได 

ความเหน็ของคณะกรรมการ  

เห็นควรใหเปดวาระนี้ไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ  

แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาหลักเกณฑและเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรค

สอง ท่ีกลาวขางตน 

ทั้งนี้ บริษัทไดกำหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการเขารวมประชุมผู ถือหุนและออกเสียงลงคะแนนในวันที่   

21 สิงหาคม 2563 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 21 สิงหาคม 2563 

อนึ่ง บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2563 พรอมเอกสารประกอบการประชุม 

ไวบนเว็บไซตของบริษัท (http://investor.comancheinternational.com/home/) ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” 

และหากผูถือหุนทานใดมีคำถามที่ตองการใหบริษัทช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถสงคำถาม

ลวงหนามาไดที่ ir@comancheinternational.com 

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนเขารวมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกลาว โดยบริษัทจะเปดใหทานผูถือหุน

ลงทะเบียนตัง้แตเวลา 12.30 นาิกา ผูถือหุนทีป่ระสงคจะเขารวมประชุมสามารถจะเขาประชุมดวยตนเอง หรือมอบฉันทะให

บุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชมุผูถือหุนเปนไปดวยความสะดวก

รวดเร็วยิ่งขึ้น ขอใหทานผูถือหุนหรือทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดเอกสารแนบ 4 และ 7 มาแสดง 

เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชมุ ในกรณีที่ทานผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอสิระของบริษัท เปนผูเขารวมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหลักฐานตามเอกสารแนบ 6 และ 7 กลับมายังบริษัทกอนวันประชุม (กรณีสงทางไปรษณีย 

กรุณาสงภายในวันที ่25 กันยายน 2563) 

บริษัท มีความตระหนักและห วงใยตอสุขภาพและความปลอดภัยของผูถือหุนและผู เขารวมการประชุม  

โดยจะจัดการประชุมโดยยึดหลักการปฏิบัติตามที่ทางการกำหนด พรอมทั้งจะเปดเผยมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

ในการประชุมภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเปดเผยรายละเอียดของการประชุม 

วิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2563 และวาระการประชุมดังกลาวใหทราบลวงหนากอนการประชุมบนเว็บไซตของบริษัทที่ 

http://investor.comancheinternational.com/home/ ทั้งน้ี กรณีมีขอสอบถามกรุณาติดตอสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ

โทร. 02-693-3569 

 

 

 
ขอแสดงความนับถือ 

 

 

_____________________ 

(นายสมบรูณ ศุขีวิรยิะ) 

ประธานกรรมการบรษิัท 

6



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

7



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

8



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

9



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

10



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

11



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

12



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

13



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

14



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

15



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

16



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

17



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

18



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

19



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

20



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

21



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

22



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

23



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

24



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

25



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

26



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

27



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

28



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

29



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

30



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

31



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

32



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

33



เอกสารแนบ 2 

ขอบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการ 

ขอ 19.  ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน ใหเปนผูรับผิดชอบจัดการ

กิจการท้ังปวงของบริษัท และมีอำนาจหนาที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทมติของ 

ที่ประชุมใหญผูถือหุน อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือที่เก่ียวของกับการดังกลาวนั้น 

ทั้งน้ีกรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรอืไมก็ได 

กรรมการไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตองมีถ่ินที่อยูในราชอาณาจักร และกรรมการ

ทั้งหมดของบริษัท จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกำหนด 

ขอ 21. เวนแตที่ไดกำหนดไวในขอ 25. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปนี้ 

(1) ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอเสียงหนึ่ง 

(2) ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตทั้งน้ีตองไมเกินจำนวนกรรมการท่ีจะ

พึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน 

(3) ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวาหนึ่งคนเปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแกบุคคลแตละ

ทานนั้นไดเทากับจำนวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ทั้งนี้ โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(4) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจำนวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งไดรบัการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่

จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาดเพ่ือใหไดจำนวนกรรมการท่ีจะพึงเลือกตั้งใน

ครั้งน้ัน 

ขอ 22. ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั้ง ใหกรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหนง ถาจำนวนกรรมการจะ

แบงออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจำนวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะ

ออก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตำแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตำแหนง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ

ไดรบัเลือกเขามาดำรงตำแหนงใหมก็ได 

ขอ 23. นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตำแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกำหนด 

(4) ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหออก  

(5) ศาลมีคำสั่งใหออก 
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ขอ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหนง ใหย่ืนใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได  

ขอ 25. ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ

กรรมการจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตำแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยัง

เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทนน้ัน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการท่ียัง

เหลืออยู 

ในกรณีที่ตำแหนงกรรมการวางลงจนจำนวนกรรมการเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยู

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหนงที่วางทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันท่ีจำนวนกรรมการ

วางลงจนเหลือนอยกวาจำนวนที่จะเปนองคประชุม และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนอยูในตำแหนงเพียงเทาวาระท่ียังเหลืออยู

ของกรรมการซึ่งตนแทน 

ขอ 26. ที่ประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตำแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุนที่ถือโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ท่ีมาประชุม และมีสิทธิ

ออกเสียง 

ขอ 35. หามมิใหบริษัทจายเงินหรอืทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิ

ไดรับคาตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ จากบริษัท ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบ

แทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทหรือตามท่ีที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติ

ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเปน

จำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกำหนดไวเปนคราว ๆ ไปหรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

และนอกจากนั้นใหไดรับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบรษิัท 

ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอันที่

จะไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทอีกทางหนึ่ง 

การประชุมผูถอืหุน 

ขอ 36. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบ

ปบัญชีของบริษัท ณ ทองที่อันเปนท่ีตั้งของสำนักงานใหญ จังหวัดใกลเคียง หรือสถานที่อื่นใดตามที่ประธานกรรมการจะ

เห็นสมควรและการประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้ เรียกวา การประชุมวิสามัญ 
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ขอ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในหา (1/5) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน ซึ่งมีหุนนับ

รวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสิบ (1/10) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาช่ือกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรยีกประชมุไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย 

ในกรณีนี ้ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสอืเชนวานั้นจากผูถือหุน 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน 

ผูถือหุน ณ วันท่ีคณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามที่ปรากฏใน

ทะเบียนผูถือหุนในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกลาวยอมไมถูกกระทบกระเทือน แมวาทะเบียนผูถือหุน ณ วันประชุม 

ผูถือหุนจะมีขอมูลเปลี่ยนแปลงแลว 

วันที่กำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองเปนวันที่ลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกินสอง (2) เดือน 

ขอ 39. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ไมวาเปนการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ใหคณะกรรมการจัดทำหนังสือนัด

ประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุวาเปนเรื่องที่จะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสง

ใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจด็ (7) วันกอนวันประชุม หรือไมนอยกวาระยะเวลาอื่นใดสำหรับเรื่องท่ีจะเสนอตอ

ที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไวเปนการเฉพาะ และใหโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วัน 

และไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย 

 คำบอกกลาวที่สงใหบรรดาผูถือหุนนั้นใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ขอ 40. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได หนังสือมอบฉันทะตอง

ลงวันท่ีและลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบท่ีนายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอยางนอย

ดังตอไปนี้ 

(1) จำนวนหุนที่ผูมอบฉันทะถืออยู 

(2) ช่ือผูรับมอบฉันทะ 

(3) ครั้งท่ีของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะเขาประชุม 

ขอ 41. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งท่ีเปนผูถือหุนและไมไดเปนผูถือหุนที่ไดรับมอบฉันทะยอมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวน

ที่ไดรับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงสวนตัวในกรณีที่ตนเปนผูถือหุน 
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ขอ 42. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) 

คน หรือไมนอยกวาก่ึงหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของ

จำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 

ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามที่กำหนดไว หากการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชมุน้ันเปนอันระงับไป 

ถาการประชุมผูถือหุนนั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือ

หุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไมบังคบัวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 43. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาที่ได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแต

ไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

ขอ 44. ประธานในที่ประชุมผูถือหุนมีหนาที่ควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ในการนี้

ตองดำเนินการประชุมใหเปนไปตามลำดับระเบียบวาระท่ีกำหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลำดับ

ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจำนวน

หุนที่จำหนายไดท้ังหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีกำหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผูถือหุนเสนอไม

เสร็จตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจำเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหที่ประชุมกำหนดสถานท่ี วัน และเวลาที่จะประชุมครั้ง

ตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา

เจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วัน และไมนอยกวาสาม (3) 

วันกอนวันประชุมดวย 

ขอ 45. เวนแตจะกำหนดไวเปนอยางอ่ืนในขอบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการออกเสียง

โดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ใหหุนหนึ่ง (1) หุนมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด 

ผูถือหุนรายนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลอืกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้น

ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเปนของบริษัท 
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(ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนที่สำคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะ

แบงกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนกูเพื่อเสนอขายตอประชาชนทั่วไป 

(ช) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ 46. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปพึงกระทำอยางนอยมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่เสนอตอที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมา  

(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบรษิัทในรอบปบัญชีที่ผานมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาสอบบัญชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

ขอ 47. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตามคำนิยามของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตกลงเขาทำรายการที่

เก่ียวโยงกันหรือมีการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ใหบรษิัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดไวในเรื่องน้ัน ๆ ดวย 

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 

ขอ 48. รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคมของทกุป 

ขอ 49. บริษัทตองจัดใหมีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ และตอง

จัดทำงบแสดงฐานะการเงนิและบัญชีกำไรขาดทุนอยางนอยครั้งหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเปนรอบปบัญชีของบริษัท  

 สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะตองจัดทำและเก็บรักษาไวตามหลักการและวิธีปฏิบัติของการบัญชีสากลซึ่งเปนที่

ยอมรับกันโดยทั่วไปในประเทศไทย 

ขอ 50. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท

และเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจำปเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนน้ี ใน

กรณีน้ี คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นใหเสร็จกอนนำเสนอตอที่

ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำป 
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ขอ 51. คณะกรรมการตองจัดใหมีบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งกลาวถึงเรื่องตอไปนี้ไวใหถูกตองและ

สมบูรณ คือ 

(1) จำนวนรายได และคาใชจาย ทั้งรายการอันเปนเหตุใหไดรับหรือจายเงินทุกรายการและกำไรหรือขาดทุนของ

บริษัท 

(2) สินทรัพยและหนี้สินของบริษัท 

(3) เงินทุนสวนของผูถือหุนและเงนิทุนสำรอง 

ขอ 52. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปนี้ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำป 

(1) สำเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจำปของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบรายงานดังกลาว (หากมี) 

ขอ 53. ใหที่ประชุมสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและใหกำหนดจำนวนเงินคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีนั้น 

ผูสอบบัญชีซึ่งพนจากตำแหนงไปแลวนั้นมีสิทธิที่จะไดรับเลือกใหกลับเขามารับตำแหนงไดอีก  

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดำรงตำแหนงหนาที่ใด ๆ ในบริษัท ท้ังน้ี บริษัทตองจัดใหมีการ

หมุนเวียนผูสอบบัญชีตามหลักเกณฑที่กำหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เก่ียวของ 

ขอ 54. ผูสอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเก่ียวกับรายไดรายจาย ตลอดจนทรัพยสินและ

หน้ีสินของบริษัทไดในระหวางเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ใหผูสอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง  

ผูดำรงตำแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมท้ังใหบุคคลเหลานั้นชี้แจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร หรือ

หลักฐานเก่ียวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได 

ขอ 55. ผูสอบบัญชีมีหนาที่รวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททกุครั้งท่ีมีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไร

ขาดทุน และปญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือชี้แจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสาร

ทั้งหมดของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ัน แกผูสอบบัญชีดวย 

เงินปนผลและเงินสำรอง 

ขอ 56. หามมิใหบริษัทจายเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอด

ขาดทนุสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล  

 เงินปนผลใหแบงจายตามจำนวนหุน หุนละเทา ๆ กัน เวนแตในกรณีที่บริษัทออกหุนบุริมสิทธิและกำหนดใหหุน

บุริมสิทธิไดรับเงินปนผลแตกตางจากหุนสามัญ ใหจัดสรรเงินปนผลตามที่กำหนดไว ทั้งนี้ การจายเงนิปนผลตองไดรับการอนุมัติ

จากที่ประชุมผูถือหุน  
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 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำ

เชนนั้น และเมื่อไดจายเงนิปนผลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราว

ตอไป 

 ในกรณีที่บริษัทยังจำหนายหุนไมครบตามจำนวนท่ีจดทะเบียนไว หรือบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว บริษัทจะ

จายเงนิปนผลทั้งหมดหรือบางสวนโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชมุผูถือหุนก็ได 

 การจายเงินปนผล ใหกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันท่ีที่ประชุมผูถือหุน หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ 

แลวแตกรณี ท้ังนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลา

ติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย  

ขอ 57. บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรองไมนอยกวาหนึ่งในย่ีสิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากทุนสำรองดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่

เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได 
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอสิระที่เปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชมุดวยตนเองได สามารถที่จะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปนี ้เขารวมประชุมแทน 

1. นางดลฤดี พรพิพัฒน 

ตำแหนง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ด ี

อายุ : 73 ป 

ที่อยู : 16 ซ.สุขสรรพ แขวงลาดยาว 

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม :  - ไมมี - 

 รอยละการถือหุนในบรษิทั :  - ไมมี - 

_____________________________________________________________________________________________  

2. นายเฉลิมพล ตูจินดา 

 ตำแหนง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

   กรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

 อายุ : 58 ป 

 ทีอ่ยู  : 251/1 ถนนสุขุมวิท 71 แขวงลาดยาว  

   เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

 สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม :   - ไมมี - 

 รอยละการถือหุนในบรษิทั :   - ไมมี - 

_____________________________________________________________________________________________  

3. นายกันชนะพล เกิรท มาเชลล ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ 

 ตำแหนง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

   กรรมการตรวจสอบ 

   กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 อายุ : 38 ป 

 ทีอ่ยู  :   18/11 ซอยแจมจันทร แขวงคลองตันเหนือ  

   เขตวัฒนา กรงุเทพมหานคร 

 สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม :  - ไมมี - 

 รอยละการถือหุนในบรษิทั :  - ไมมี -

_____________________________________________________________________________________________ 

 

41



สิ่งทีส่งมาดวย 3 

 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทไดกำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เทากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมท้ังท่ี

ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ดังน้ี 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งน้ี โดยใหนับรวมหุนที่ถือโดยผูเก่ียวของดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ไดเงินเดือนประจำ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลำดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ของผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนเขา

ดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

(3)  ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมทั้งไม

เปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอำนาจควบคุมของผูที่มีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดำรงตำแหนงกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไมมี

ผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมทั้งในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในลักษณะที่จะทำใหขาดความเปนอิสระ 

(4) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เปนบิดามารดา คูสมรส  

พี่นอง และบุตร รวมทั้งคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ผูมีอำนาจ

ควบคุม หรือบุคคลที่จะไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และ

บริษัทยอย 

(5) ไมเปนกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งขึ้นเพ่ือเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูที่เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ นอกจากนี้แลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือ

รายงานไดอยางมีอิสระ ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายโดยไมตองคำนึงถึงผลประโยชนใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับ

ใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามที่พึงจะเปน 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ   

ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม 

หรือหุนสวนผูจัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

หรือผูมีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

กอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 
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(7) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหการบริการเปนที่ปรึกษากฎหมายหรือที่

ปรึกษาทางการเงนิ ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บรษิัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอำนาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนที่มีนัย ผูมีอำนาจควบคุม หรือหุนสวนของ

ผูใหบริการวิชาชีพนั้นดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันไดรับ

แตงตั้งใหเขาดำรงตำแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

(8) ไมประกอบกิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนที่มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการที่มีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับ

เงินเดือนประจำ หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจำนวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการที่มีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอื่นใดที่ทำใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดำเนินงานของบริษัท 

(10) คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกำหนด 
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เอกสารหลักฐานที่ตองนำมาแสดงในการลงทะเบียนเขารวมประชมุ 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง หรือตั้งแตเวลา 12.30 น. 

เปนตนไป ของวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผูถือหุนที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญ

ประชุมฉบับนี้ 

หนังสือมอบฉันทะ 

ดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศ เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

ดังนั้น บริษัทจึงไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือหุนเพ่ือใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเองสามารถมอบ

ฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้ 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปท่ีงายไมซับซอน  

 หนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบที่กำหนดรายการตาง ๆ ที่ตองการจะมอบฉันทะไวชัดเจนและตายตัว 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเปนแบบที่กำหนดรายการตาง ๆ ที่ตองการจะมอบฉันทะไวชัดเจนและตายตัว  

และกำหนดไวใหใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian)  

ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

และโปรดนำแบบฟอรมลงทะเบียนที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบารโคดปรากฏอยูมาในวันประชุม 

ผูถือหุนดวย 

ทั้งน้ี ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเทานั้น เวนแตผูถือหุน

ที่เปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถใชหนังสือ

มอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด 

เอกสารที่ผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง   

 ใหแสดงเอกสารตัวจริงที่สวนราชการออกใหที่ยังไมหมดอายุ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตร

 ประจำตวัขาราชการ หรือใบขับขี่ และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลใหยื่นหลักฐานประกอบดวย  

  แบบฟอรมลงทะเบียนที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบารโคดปรากฏอยู 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

  หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ

และผูรับมอบฉันทะ 

  สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งยังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะและผูมอบฉันทะไดลงชื่อรับรอง

สำเนาถูกตอง 
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กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม (ตอ) 

  สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะไดลงช่ือ

รับรองสำเนาถูกตอง ท้ังนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่สวนราชการออกให ณ จุด

ลงทะเบียน 

  แบบฟอรมลงทะเบียนที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบารโคดปรากฏอยู 

นิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

  สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผูถือหุนที่ออกมาไมเกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทน

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอำนาจ

กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

  สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งยังไมหมดอายุและรับรองสำเนาแลวของผูแทนนิติบุคคล ท้ังนี้ 

ผูแทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารตัวจริงท่ีสวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียน 

  แบบฟอรมลงทะเบียนที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

  หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อของผูแทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

  สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนที่ออกมาไมเกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตอง 

โดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี

อำนาจกระทำการแทนนติบิุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

  สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหและยังไมหมดอายุของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปน 

ผูมอบฉันทะและลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 

  สำเนาเอกสารที่สวนราชการออกใหซึ่งยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะไดลงช่ือ

รับรองสำเนาถูกตอง ทั้งนี้ ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงที่สวนราชการออกใหของผูรับมอบ

ฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน 

  แบบฟอรมลงทะเบียนที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู 

3. กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก

และดูแลหุน 

3.1  ใหเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 2  

3.2  ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบใหคัสโตเดยีน (Custodian) เปนผูลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพ่ิมเติม 

  หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดำเนินการลง

นามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
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ในกรณีที่ผูถือหุนที่เปนผูลงทุนตางประเทศมอบใหคัสโตเดยีน (Custodian) เปนผูลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน ตองสงหลักฐานดังตอไปนี้เพิ่มเติม (ตอ) 

  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งน้ี เอกสารที่มิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอม

ดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตองของคำแปล 

  แบบฟอรมลงทะเบียนที่แนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู 
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สิ่งทีส่งมาดวย 6 

 

แบบ ก. หนา (Form A. Page) 1/2 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy (Form A) 

เลขทะเบียนผูถือหุน __________________     เขียนท่ี_____________________________________ 

Shareholders’ Registration No.     Written at 

 

วันที ่ _____ เดือน   _____________ พ.ศ.  ________ 

              Date    Month         Year 

 

(1)  ขาพเจา___________________________________________________________ สัญชาติ       ________________________________ 

      I/We         Nationality 

     อยูบานเลขที ่_________________________________________________________________________________________________ 

     Address 

 

(2)  เปนผูถือหุนของ บริษัท โคแมนชี ่อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

      being a shareholder of Comanche International Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม_____________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง ดังน้ี 

holding shares at the total amount of          shares         and having the right to vote equal to       votes as follows: 

 หุนสามัญ _________________________หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสยีง 

     ordinary share                                      shares         and having the right to vote equal to                votes 

 หุนบุริมสิทธิ         _________________________หุน        และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง 

     preference share                                   shares        and having the right to vote equal to                 votes 

 

(3)  ขอมอบฉันทะให 

      hereby appoint 

      (1)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที_่_____________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

      (2)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที_่_____________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

      (3)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที_่_____________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

( Affix 20 Baht duty) 
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แบบ ก. หนา (Form A. Page) 2/2 

คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่  

1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองฟอรจูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 P.M. at Fortune 1-2 Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok 

Fortune, No.1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed. 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

I/We shall be liable for any action taken by the proxy holder at the meeting. 

 

 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรบัมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

ผูถอืหุนท่ีมอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได 

The shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may not 

be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 
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แบบ ข. หนา (Form B. Page) 1/4 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 

Proxy (Form B) 

เลขทะเบียนผูถือหุน __________________     เขียนท่ี_____________________________________ 

Shareholders’ Registration No.     Written at 

 

วันที ่ _____ เดือน   _____________ พ.ศ.  ________ 

              Date    Month         Year 

 

(1)  ขาพเจา___________________________________________________________ สัญชาติ       ________________________________ 

      I/We         Nationality 

     อยูบานเลขที ่_________________________________________________________________________________________________ 

     Address 

 

(2)  เปนผูถือหุนของ บริษัท โคแมนชี ่อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 

      being a shareholder of Comanche International Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม_____________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง ดังน้ี 

holding shares at the total amount of          shares         and having the right to vote equal to       votes as follows: 

 หุนสามัญ _________________________หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสยีง 

     ordinary share                                      shares         and having the right to vote equal to                votes 

 หุนบุริมสิทธิ         _________________________หุน        และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง 

     preference share                                   shares        and having the right to vote equal to                 votes 

 

 (3)  ขอมอบฉันทะให 

      hereby appoint 

      (1)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที_่_____________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

      (2)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที_่_____________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

      (3)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที_่_____________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

( Affix 20 Baht duty) 
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คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่  

1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองฟอรจูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนดวย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 P.M. at Fortune 1-2 Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok 

Fortune, No.1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed. 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: - 

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจำป 2563 

 Agenda No. 1 Consideration and certification of the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) 

 Agenda No. 2 Consider and approve the amendment of objectives for the utilization of capital received from the initial 

public offering (IPO). 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

 วาระที ่3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 Agenda No. 3 Consideration of other matters (if any). 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใช

 เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered 

 incorrect and shall my/our vote. 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีท่ีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

 มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรอืเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ

 พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly 

specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment 
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or additional thereof, the proxy authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems 

appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา

ขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder does not vote according 

to my/our intention as. 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

    (                                                          ) 

 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรบัมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวน

 หุนใหผูรับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได 

 The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may 

 not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

 With respect to the agenda on the election of the Company’s Board of Directors, either complete set of the Board of 

 Directors or individual director may be appointed. 

3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตนผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบ

 ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor 

 may specify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto. 
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

The Continued list of proxy form B. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

The proxy on behalf of the shareholder of Comanche International Public Company Limited 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองฟอรจูน 1-2 ช้ัน 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว 

กรุงเทพ ฟอรจูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 hrs. at Fortune 1-2 

Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, No.1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and 

place as may be postponed or changed. 
 

วาระท่ี ____________  เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระท่ี ____________  เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระท่ี ____________  เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระท่ี ___________   เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

Agenda No.    Subject: The election of the directors (continued) 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

 เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

 เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

 เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 

Proxy (Form C) 

เลขทะเบียนผูถือหุน __________________     เขียนท่ี_____________________________________ 

Shareholders’ Registration No.     Written at 

 

วันที ่ _____ เดือน   _____________ พ.ศ.  ________ 

              Date    Month         Year 

 

(1) ขาพเจา__________________________________________________________ สัญชาติ       ________________________________ 

 I/We         Nationality 

 อยูบานเลขที ่________________________________________________________________________________________________ 

 Address 

 

(2)   ในฐานะผูประกอบการธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ / Acting as Custodian of _______________________________ 

 ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) / being a shareholder of Comanche International 

 Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุนจำนวนทั้งสิ้นรวม_____________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง ดังน้ี 

holding shares at the total amount of          shares         and having the right to vote equal to       votes as follows: 

 หุนสามัญ _________________________หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสยีง 

     ordinary share                                      shares         and having the right to vote equal to                votes 

 หุนบุริมสิทธิ         _________________________หุน        และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง 

     preference share                                   shares        and having the right to vote equal to                 votes 

 

(3) ขอมอบฉันทะให 

 hereby appoint 

(1) ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขท่ี______________________ 

       Name                                                                      Age                    years,      residing at 

 ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________       อำเภอ/เขต _______________________ 

 Road                                         Tambol/Khwaeng                                            Amphoe/Khet 

 จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

 Province                                           Postal Code                                               or 

(2) ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขท่ี______________________ 

       Name                                                                      Age                    years,      residing at 

 ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________       อำเภอ/เขต _______________________ 

 Road                                         Tambol/Khwaeng                                            Amphoe/Khet 

 จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

 Province                                           Postal Code                                               or 

(3) ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขท่ี______________________ 

       Name                                                                      Age                    years,      residing at 

 ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________       อำเภอ/เขต _______________________ 

 Road                                         Tambol/Khwaeng                                            Amphoe/Khet 

 จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

 Province                                           Postal Code                                               or 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

( Affix 20 Baht duty) 
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คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพ่ือเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่  

1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองฟอรจูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน เลขที่  1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400 หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Extraordinary General Meeting of 

Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 P.M. at Fortune 1-2 Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok 

Fortune, No.1 Ratchadapisek Road, Dindeang, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed. 

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้

 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: - 

  มอบฉันทะตามจำนวนหุนทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

 Proxy with respect to the total number of voting shares held by me/us and to exercise the voting right accordingly. 

 มอบฉันทะบางสวนคือ 

 Partial proxy as follows; - 

  หุนสามัญ _________________________ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได __________________________ เสียง

 ordinary share shares    with the voting rights of                                              votes 

  หุนบุริมสิทธิ _________________________ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได __________________________ เสียง    

 preference share                              shares    with the voting rights of                                              votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ังหมด____________________________________ เสียง 

 Aggregate voting rights being      votes 

 

(5) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งนี้ ดงันี้ 

       I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: - 

 วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจำป 2563 

 Agenda No. 1 Consideration and certification of the Minutes of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทนุใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) 

 Agenda No. 2 Consider and approve the amendment of objectives for the utilization of capital received from the initial 

public offering (IPO). 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
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 วาระที ่3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 Agenda No. 3 Consideration of other matters (if any). 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และ

 ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

 The voting of the proxy holder in respect of any agenda in contrary to the manner set forth above shall be considered 

 incorrect and shall my/our vote. 

 

(7) ในกรณทีี่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพจิารณาหรือลง

 มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ

 พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

In the case where my/our designation for the proxy holder to vote in respect of any agenda is not specified or not clearly 

specified or if there is any agenda considered in the meeting other than those specified above, including any amendment 

or additional thereof, the proxy authorized to consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy holder deems 

appropriate in all respects. 

 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา

ขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

Any act or thing carried out by the proxy holder in the meeting except the case that the proxy holder does not vote according 

to my/our intention as. 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรบัมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

56



สิ่งที่สงมาดวย 6 

แบบ ค. หนา (Form C. Page) 4/5 

หมายเหตุ / Remark 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณทีี่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

The proxy form C. is use only in the case where the shareholders whose names appearing in the share register book being 

foreign investor and such foreign investor appoints Thai resident as Custodian to be safe-keeper and maintain the shares. 

2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสอืมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสอืยนืยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

The requisite evidence to be attached to this Form of Proxy are: - 

(1) Power of attorney executed by the shareholder authorizing the Custodian to execute proxy. 

(2) A written evidence certifying that the person signing the proxy possesses custodian license. 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได 

The Shareholder shall grant proxy to only one proxy holder to attend and vote at the meeting. The number of shares may 

not be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

With respect to the agenda on the election of the Company’s Board of Directors, either complete set of the Board of 

Directors or individual director may be appointed. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือ 

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

In case there is any other agendas to be considered in addition to those specified in the above mentioned, the proxy grantor 

may specify such agenda on the continued list of proxy form C attached hereto. 
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

The Continued list of proxy form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

The proxy on behalf of the shareholder of Comanche International Public Company Limited 

ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ หองฟอรจูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว 

กรุงเทพ ฟอรจูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรงุเทพมหานคร 10400 หรอืที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

At the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 held on Thursday 1st October 2020 at 13.30 hrs. at Fortune 1-2 

Hall, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune, No.1 Ratchadaphisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and 

place as may be postponed or changed. 
 

วาระท่ี ____________  เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 เห็นดวย/Agree __________ เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree __________ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

วาระท่ี ____________  เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 เห็นดวย/Agree __________ เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree __________ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

วาระท่ี ____________  เรื่อง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี้ 

      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 เห็นดวย/Agree __________ เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree __________ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

วาระท่ี ___________   เร่ือง  เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 

Agenda No.    Subject: The election of the directors (continued) 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

 เห็นดวย/Agree __________ เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree __________ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

 เห็นดวย/Agree __________ เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree __________ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

 เห็นดวย/Agree __________ เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree __________ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 
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