
 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจำปี 2564 
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

 
วันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น.  

ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน 
เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 

งดแจกของชำร่วย  เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม 
บริษัทยังคงจัดเคร่ืองด่ืมและอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม 

เพื่อความรวดเร็วในการลงทะเบียน 
โปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารว่มการประชมุ 

ซ่ึงพิมพ์บารโ์ค้ดมาแสดงต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนในวันประชุมด้วย 
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26 มีนาคม 2564 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู ้ถ ือหุ้นครั ้งที ่ 1/2563 ซึ ่งประชุมเมื ่อวันที ่ 1 ตุลาคม 2563  
(เอกสารประกอบวาระท่ี 1) 

2. QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 ในรูปเล่มแบบดิจิทัล (เอกสารประกอบวาระที่ 2 และ 3) 
3. ประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้แต่งต้ังเป็นกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 
4. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัท กำหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ 
5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
6. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 
7. เอกสารหลักฐานท่ีต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำมาลงทะเบียนในวันประชุม) 

ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร้ังท่ี 1/2564 เม่ือวันท่ี 
19 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เร ียกประชุมสามัญผู ้ถ ือหุ ้นประจำปี 2564 และมอบอำนาจให้นายสมบูรณ์ ศุขีว ิร ิยะ  
ประธานกรรมการบริษัท มีอำนาจเปลี ่ยนแปลงสถานที่ในการจัดประชุม โดยจะจัดขึ ้นในวันศุกร์ที ่ 23 เมษายน 2564  
ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
พร้อมทั ้งเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (http://investor.comancheinternational.com/home/)  
เป็นการล่วงหน้าแล้ว เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู้ถ ือหุ ้นได้ม ีเวลาศึกษาข้อมูลประกอบการประชุมล่วงหน้าอย่างเพียงพอ  
ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้กำหนดให้มีการพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2563 โดยได้มีการจัดทำ
รายงานการประชุมและจัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทไม่ได้รับข้อเสนอให้ 
ทำการแก้ไขรายงานการประชุมแต่อย่างใด โดยสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับท่ี 1 
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ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ได้มีการ
บันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว 

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับท่ี 2 และบริษัทได้ทำการเผยแพร่ทางเว็บไซต์นักลงทุนสัมพันธ์ของ
บริษัท (http://investor.comancheinternational.com/home) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้นำเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2563 

การลงมติ โดยในวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

วัตถุประสงค์และเหตุผล รายงานทางการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้ตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด และได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจำปี ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยนางสาวสุลลิต อาดสว่าง ผู้สอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ 
จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (สิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 2) 

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองและการงดจ่ายปันผล  

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัท  
ข้อ 56 กำหนดให้บริษัท จ่ายเงินปันผลจากกำไรเท่านั ้นและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 57 
กำหนดให้บริษัท ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกำไรสุทธิประจำปี จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
โดยบริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติ
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บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามบริษัท 
อาจกำหนดให้มีการจ่ายเงินปันผลน้อยกว่าที่กำหนดข้างต้นได้ โดยขึ้นอยู่กับผลประกอบการ
ประจำปี กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ 

 จากผลการดำเนินงานในปี 2563 บริษัท มีกำไรสุทธิ (ส่วนท่ีเป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่) ตามงบ
การเงินรวมจำนวน -6.33 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท จำนวน 
2.79 ล้านบาท 

ตารางเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล สำหรับปี 2561 – 2563 
หน่วย : บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 2561 2562 2563 
กำไรสุทธิ (บาท) 33,358,558 4,221,468 2,788,120
สำรองตามกฎหมาย (บาท) 6,117,476 6,328,549 6,467,955
อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาท) 0.100 0.100 -
อัตราการจ่ายปันผล (ร้อยละของกำไรสุทธิ) 40.17 317.43 -
จำนวนเงินปันผลท่ีจ่าย (บาท) 13,400,000 13,400,000 -

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร
และงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2563 ดังนี้ 

1) จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 0.14 ล้าน
บาท รวมเป็นเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 6.47 ล้านบาท 

2) งดจ่ายเงินปันผลเพิ ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2563 เนื ่องจาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม และอาจส่งผล
กระทบการดำเนินงานของบริษัท ทำให้บริษัทต้องคำนึงถึงการสำรองเงินทุนไว้เพ่ือใช้ในการ
ลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดว่าจะสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีกว่า รวมถึงใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวียน และสำรองไว้เพื่อรองรับสถานการณ์ทางการเงินที่มีความไม่แน่นอน ดังนั้น 
คณะกรรมการจึงได้พิจารณา ทบทวนอย่างรอบคอบ มีมติเห็นชอบให้งดจ่ายเงินปันผล จาก
การดำเนินงานปี 2563 

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้
กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในตำแหน่งนาน
ที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง โดยในคราวนี้มีกรรมการอิสระที่ครบวาระ 6 ปี ตามหลักการกำกับ
ดูแลกิจการท่ีดี ซ่ึงในมีกรรมการท่ีต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 2 ท่าน คือ 

1) นายสุเชษฐ์ สุนทรเวช กรรมการบร ิษ ัท / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนด
ค่าตอบแทน / กรรมการตรวจสอบ   

2) นางดลฤดี พรพิพัฒน์ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกำกับดูแลกิจการท่ีดี / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

โดยประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่ง
ตามวาระ ดังต่อไปน้ี 

1) นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน 

2) ดร. สุนทร พิบูลย์เจริญสิทธ์ิ 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ัง
เป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งปรากฎว่าไม่มี 
ผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท หรือเสนอ
วาระการประชุมเข้ามายังบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท ได้ผ่านขั้นตอน
ของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และผ่านการพิจารณาและกลั่นกรอง
ร่วมกันของที ่ประชุมคณะกรรมการบริษ ัท ซึ ่ งไม่รวมกรรมการผู ้ม ีส ่วนได้ เส ีย โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว เห็น
ควรเสนอแต่งตั ้งกรรมการอิสระ ทั ้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายสมชาย วงศ์ทรัพย์ส ิน และ 
ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีค ุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที ่ เก ี ่ยวข้อง เป็นบุคคล
ผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ในกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อการ
ดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ  
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รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 2 ท่าน ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วยลำดับท่ี 3 

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วย  

1)  นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2)  นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3)  ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 
 กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

4)  นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท 
 กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
 กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5) นายกันชนะพล เกิร์ท มาเซลล์  กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 
ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ  กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 
ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทน
ด้วยหลักเกณฑ์ และมีขั้นตอนในการเสนอค่าตอบแทน โดยกลั่นกรองอย่างละเอียด ถึงความ
เหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน
กับบริษัทหรือที่ใกล้เคียงกับบริษัท ผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและ
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ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแล้ว
เสนอค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2564 เท่ากับปี 2563 ในทุกตำแหน่งและทุกคณะ โดย
ไม่มีผลประโยชน์อ่ืนใด ซ่ึงรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการตามตาราง ดังนี้ 

ตารางการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ (เบี้ยประชุมต่อคร้ัง) สำหรับปี 2562– 2564 

คณะกรรมการบริษัท   หน่วย : บาท

ตำแหน่ง 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2562 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2563 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2564 
ประธานคณะกรรมการ 40,000 35,000 35,000 
กรรมการบริษัท 25,000 20,000 20,000 
    
คณะกรรมการตรวจสอบ    

ตำแหน่ง 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2562 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2563 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2564 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 25,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้ในการตรวจสอบงบการเงิน 30,000 25,000 25,000 
กรรมการตรวจสอบ 25,000 20,000 20,000 
    
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    

ตำแหน่ง 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2562 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2563 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2564 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 20,000 20,000 
กรรมการบริหารความเสี่ยง 25,000 20,000 20,000 
    
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน    

ตำแหน่ง 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2562 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2563 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2564 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 25,000 20,000 20,000 
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 25,000 20,000 20,000 
    
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี    

ตำแหน่ง 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2562 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2563 
เบี้ยประชุมต่อครั้ง 

ปี 2564 
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี - 20,000 20,000 
กรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี - 20,000 20,000 
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การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดว่า ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการ
แต่งต้ังผู้สอบบัญชีจะแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตุสมผล
ของค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จึงเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักด์ิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ 
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ 
- นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7793 

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราค่าจ้างที่เหมาะสม และมีความเข้าใจในธุรกิจ
ของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะส่งผลดีต่อการตรวจสอบทางบัญชีอย่างยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหน้าท่ี
ในปีที ่ผ่านมาได้ส่งมอบงานตรงเวลา โดยคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถ จัดทำรายงาน
ทางการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา และสามารถพิจารณาทบทวนได้อย่างละเอียดรอบคอบ 

ท้ังนี้ บริษัทท่ีเป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้
เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและ
กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2564 เป็น
จำนวนเงินท้ังสิ้น 1,400,000 บาท และไม่มีค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Fee)  

โดยผู้สอบบัญชีที่เสนอ ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 2 ปี (นับจากการได้รับอนุมัติจาก
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2563 -2564 
หน่วย : บาท 

ค่าตอบแทน 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด 

2563 2564 
บริษัท โคแมนชี่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 1,065,000 1,000,000 
บริษัท ซินเนเจอร์ เทคโนโลยี จำกัด 265,000 250,000 
บริษัท วินสตาร์เทค จำกัด 50,000 20,000 
บริษัท เอไอ ซอฟท์ จำกัด 95,000 90,000 
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ค่าตอบแทน 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด 

2563 2564 
บริษัท รูมซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด 55,000 20,000 
บริษัท โกโกจิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด 35,000 20,000 

รวม 1,565,000 1,400,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็น
ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

- นายพีระเดช พงษ์สเถียรศักด์ิ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ 
- นางสาวสุลลิต อาดสว่าง   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ 
- นางสาวนันท์นภัส วรรณสมบูรณ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7793 

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ประจำปี 2564 รวมทั้งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 
1,400,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอ่ืน ๆ 

การลงมติ โดยในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดว่า เมื่อที่ประชุม
พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวน
หุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมด หรือไม่น้อยกว่า 44,666,666 หุ้น จากจำนวนหุ้นท้ังหมด 134,000,000 
หุ้น สามารถขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพ่ือให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ โดย
ไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกล่าวข้างต้น 

ทั้งนี ้ บริษัทได้กำหนดรายชื ่อผู ้ถือหุ ้นที ่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ ้นและออกเสียงลงคะแนนในวันท่ี  
5 มีนาคม 2564 และรวบรวมรายชื ่อตามมาตรา 225 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันท่ี 5 มีนาคม 2564 

อนึ่ง บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจำปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.comancheinternational.com) ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” และหากผู ้ถือหุ้น 



 

เลขที่ 252/118 ชั้น 23 ห้องจี อาคารเมืองไทยภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                   หนา้ที่ 9 จาก 9 

ท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาได้ท่ี 
ir@comancheinternational.com 

จึงเรียนเชิญท่านผู ้ถ ือหุ ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที ่ด ังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ 
ท่านผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 นาฬิกา ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง  
หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือท่านผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหลักฐานตามรายละเอียดเอกสาร
แนบ 7 และ 9 มาแสดง เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบรษัิท 
เป็นผู ้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดส่งหลักฐานตามเอกสารแนบ 8 และ 9 กลับมายังบริษัท ก่อน 
วันประชุม (กรณีส่งทางไปรษณีย์ กรุณาส่งภายในวันท่ี 16 เมษายน 2564) 

บริษัท มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู ้ถ ือหุ ้นและผู ้เข ้าร ่วมการประชุม  
โดยจะจัดการประชุมโดยยึดหลักการปฏิบัติตามที ่ทางการกำหนด พร้อมทั ้งจะเปิดเผยมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 
ในการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเปิดเผยรายละเอียดของการประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท ท่ี 
http://investor.comancheinternational.com/home/ ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรุณาติดต่อสอบถามที่นักลงทุนสัมพันธ์
โทร. 02-693-3569 

 

 
 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

_____________________ 
(นายสมบูรณ์ ศุขีวิริยะ) 
ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 



 

-หนา 1 ของ 19- 

 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2563 

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

ณ หองฟอรจูน 1-2 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน 

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม 2563 เวลา 13.30 น. 

กรรมการผูเขารวมประชุม 

1 นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกำหนด

ค าตอบแทน / กรรมการกำก ับด ูแลก ิจการท ี ่ ดี  / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนช่ันแนล จำกัด (มหาชน) 

2 นางดลฤด ี พรพิพัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี ่ยง / 

ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

3 นายเฉลมิพล ตูจินดา กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ 

/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน 

4 นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรววจสอบ 

/ กรรมการบริหารความเสี่ยง วัน คอมเพอรนอลเลอ 

5 นายฉัตรชัย โตเลศิมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ

สรรหาและกำหนดคาตอบแทน / กรรมการกำกับดูแล

กิจการที่ดี / ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท ซินเนเจอร 

เทคโนโลยี จำกัด 

 

จำนวนกรรมการทั้งหมดที่มีอยูลาสุด : 5 คน 

สัดสวนของกรรมการที่เขารวมประชุม : 5 คน (100%) 

ผูบริหาร 

1 นายทักษะ บุนนาค ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอไอ ซอฟท จำกัด 

2 นางสาวดารณุ ี แซตั้ง ผูอำนวยการฝายบัญชีและการเงนิ 

3 นายภิรมย เมธาวีระพงศ ผูอำนวยการฝายการตลาด 

4 นางสาวปาริชาต ิ สุนทร ผูอำนวยการฝายธุรการและบริหารงานทั่วไป 

5 นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 



รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 2 ของ 18- 
 

ผูสังเกตการณ 

1 คุณขนิษฐา ยิ้มใย ทนายความจากสำนักงานกฎหมาย 

เพอรซี่ ลอว แอนด แอสโซซเิอท 

ระบบการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียงในวันนี้ ดำเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จำกัด 

 

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น. 

นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดกลาวเปดการประชุม พรอมทั้งเปนผูดำเนินการ

ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เปนเวลา 13.30 น. โดยมีผูลงทะเบียนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 98 ราย 

(แบงเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จำนวน 46 ราย เปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 42,497,395 หุน ผูรับมอบฉันทะ จำนวน 

52 ราย เปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 4,962,180 หุน) รวมจำนวนหุนทั้งที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ เปนจำนวนหุนทั้งสิ้น 

47,459,575 หุ น หรือรอยละ 35.4176 ของจำนวนหุนที ่จำหนายไดทั้งหมด จำนวน 134,000,000 หุ น จึงมีองคประชุม 

เพียงพอที่จะดำเนินการประชุมผูถือหุนตอไป 

กอนเขาสูวาระการประชุม นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เปนพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ไดชี้แจงตอผูถือหุนถึงวาระ

การประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ใหทานผูถือหุนทราบ ดังตอไปนี้ 

การประชุมผูถือหุนในวันนี้ ประกอบดวย 3 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหแก 

ผูถือหุนลวงหนากอนการประชุมแลว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในสวนใดที่ขัด

หรือแยงกับวิธีการออกเสียงที่ระบุในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ใหผูถือหุนยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตาม

รายละเอียด ดังน้ี 

1. การนับคะแนนเสียง ใหนับหุน 1 หุนเปน 1 เสียง ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือหุนดังกลาว

จะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เวนแตการออกเสียงลงคะแนนแตงตั้งกรรมการ 

2. การลงคะแนน ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกำหนด ใหลงคะแนนเสียง

ตามวิธีการดังตอไปนี้ 

การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เปนการลงมติแบบเปดเผย ไมใชการลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความโปรงใสใน

การลงคะแนน กอนการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ไดแจงใหทานผูถือหุน กรุณาลงลายมือชื่อดวยปากกากอนทุกครั้งในบัตร

ลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที ่ 1 จะตองผานมติอนุมัตดิวยคะแนนเสยีงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที ่ 2 จะตองผานมติอนุมตัดิวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมมเีสียงคดัคานตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียง 
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การลงคะแนนเสียงสำหรับวาระที่ 3 เปนการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  ซึ่งเปดไวเพื่อใหผูถือหุนไดซักถาม หรอืแสดงความเห็น

ในเรื่องตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาหลักเกณฑ และเงื่อนไขของ

กฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง 

ผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระนั้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมผูีถือหุนที่มี

สวนไดเสีย 

ในการลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม หากผูถือหุนทาน

ใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ใหผูถือหุนทำเครื่องหมายถูกในชอง □ ไมเห็นดวย หรือ □ งดออกเสียง ในบัตร

ลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของผูถือหุนและไปตรวจนับ 

สำหรับผูถือหุนทานที่ประสงคจะออกเสียงเห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวาอนุมัติตามที่เสนอ 

อยางไรก็ตาม จะไมมีการเก็บบัตรในสวนนี้และไมตองสงคืนใหบริษัทฯ  

บัตรลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ จะถือวาเปนบัตรเสีย 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือ 

2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือช่ือกำกับ 

ในกรณีที่ผูถือหุนตองการแกไขการลงคะแนน โปรดขีดฆาของเดิมและลงชื่อกำกับดวยทุกครั้ง และบริษัทฯ จะเก็บ

บัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อใหเกิดความโปรงใสและใชเปนหลักฐาน แตจะไมมีผลกระทบตอผลคะแนน

ที่ไดประกาศไปแลว 

การนับคะแนน บริษัทฯ จะใชวิธีหักคะแนนที่ไมเห็นดวย บัตรเสีย และ/หรืองดออกเสียง (แลวแตกรณี) ออกจาก

จำนวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้น ๆ สวนบัตรลงคะแนนที่มาถึง

เจาหนาที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของระเบียบวาระนั้น ๆ แลวจะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวย

เทานั้น 

สำหรับผูถือหุนที่ทำหนังสือมอบฉันทะใหผูอื ่นเขารวมประชุมแทน และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงคของผูถือหุน บริษัทฯ ไดนำคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุนบันทึก

รวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพ่ือการลงมติตามวาระแลว สวนผูถือหุนที่มอบฉันทะแตไมไดระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ได

แจงวาใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ไดแจงไปแลว 

สำหรับผูถือหุนที่ตองการกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิของทานได โดยสง

บัตรลงคะแนนลวงหนาใหกับเจาหนาท่ีที่โตะนับคะแนนที่อยูบริเวณประตูทางเขาออก 

เมื่อการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จสิ้นแลว พิธีกรฯ จะประกาศผลการนับคะแนน และประธานฯ จะสรุปผลการ

ลงมติในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนที่เขา

ประชุมท้ังดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแตละวาระจะใชจำนวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระนั้น ๆ 

การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่ระบุในหนังสือเชิญประชุม โดยจะนำเสนอขอมูลในแตละวาระและ

เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามเกี่ยวกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม แลวจึงจะใหมีการลงมติสำหรับวาระนั้น โดยเนื่องจาก
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การประชุมวิสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ เปนการประชุมในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

เพื่อสุขอนามัยของสวนรวม บริษัทฯ จึงไมจัดไมโครโฟนสำหรับการซักถาม กรณีมีขอซักถามหรือตองการแสดงความคิดเห็น  

ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะสอบถามเก่ียวกับรายละเอียดของวาระเพ่ิมเติม กรุณาเขียนคำถามลงในแบบฟอรมสง

คำถาม และสงใหเจาหนาที ่บริษัท หรือ สแกน QR Code Line Official Account เพื ่อส งคำถามไดเชนเดียวกัน ทั ้งนี้  

โปรดระบุรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุวาเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ในแบบฟอรมใหครบถวน 

เพ่ือประโยชนในการจัดทำรายงานการประชุม หากผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะมีเรือ่งสอบถามอ่ืน ๆ ที่ไมเก่ียวของกับวาระการ

ประชุมในครั้งน้ี ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสามารถเขียนคำถามลงในแบบฟอรมสงคำถาม หรือถามเขามาไดที่ชองทาง Line 

Official Account ไดเชนกัน โดยบริษัทฯ จะตอบขอซักถามในวาระท่ี 3 วาระพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ 

เพื่อความโปรงใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเชิญอาสาสมัครจากผูเขารวมประชุม 1 ทาน เพื่อเปนสักขีพยานใน

การนับคะแนน โดยไปนั่งที่จุดนับคะแนนเสียง ซึ่งมีนางสาวมนัสนันท เชื้อบุญจันทร ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดเสนอเปน

ตัวแทนเพื่อทำหนาที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งนี้ 

นางสาวขน ิษฐา ย ิ ้มใย ทำหน าที ่ เป นผ ู ส ั งเกตการณของการประชุมคร ั ้ งน ี ้  จากสำน ักงานกฎหมาย  

“เพอรซี่ ลอว แอนด แอสโซซิเอท” และระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดำเนินการโดย “บริษัท ควิดแลบ จำกัด”  

ประธานฯ ไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563  

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 และบริษัทฯ ไดจัดทำรายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็น 

สมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที ่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือไม  

ซึ่งผูถือหุนมีประเด็นสอบถามดังนี้ 

นายกิตติ งามมหรัตน ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

คำถาม 1: การประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมในสัดสวนนอย ผูบริหารมีความคิดเห็นอยางไร 

นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : เนื่องจากการประชุมวิสามัญครั้งนี้ มีวาระนอยมีแคสองเรื่อง และยังประกอบดวยการ

แพรระบาดโรคโควิด–19 ทำใหผูถือหุนรายใหญไมสะดวกเขารวมประชุมและเปนวาระที่ไมใช

เรื่องสำคัญมาก 

มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 

2563 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 3 ราย เปนจำนวน 2,915,801 หุน 

รวมมีผู เขารวมประชุมทั้งหมด 101 ราย รวมจำนวนหุนทั้งหมดในวาระนี ้ 50,375,376 หุน 
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คิดเปนรอยละ 37.5936 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

  จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 50,375,376 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 50,375,376 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 101  

   

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญ

เพ่ิมทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนคร้ังแรก (IPO) 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เพื ่อเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่  

ทจ.39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม ขอ 38 (6) (ก) 

หากมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตามที่ระบุไวในคำขออนุญาตหรือแบบแสดง

รายการขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและหนังสือชี้ชวน จะตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุม 

ผูถือหุนดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไม

มีเสียงคัดคานตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียง และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที ่ ทจ. 71/2561 เรื ่องรายงานในหนังสือ 

นัดประชุมผูถือหุนของบริษัทท่ีมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินตามแบบแสดงรายการ

ขอมูลการเสนอขายหลักทรัพยและรางหนังสือชี้ชวน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

จากเดิม บริษัทมีวัตถุประสงคในการใชเงนิตามแบบแสดงรายการท่ีไดระบุไวในหนังสือชี้ชวนการ

เสนอขายหุนเพ่ิมทุนของบริษัท 3 วัตถุประสงค คือ 

1. ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เก่ียวเนื่องกันของบริษัทและบริษัทยอย จำนวน 30 ลานบาท 

ระยะเวลาในการใชเงนิโดยประมาณ ป 2559 - 2560  

2. ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทยอย จำนวน 30.3 ลานบาท ระยะเวลาในการใช

เงินโดยประมาณ ป 2559 – 2561 

3. งบประมาณเพื่อเขารวมลงทุนในบริษัทอื่น จำนวน 189 ลานบาท ระยะเวลาในการใชเงิน

โดยประมาณ ป 2560 – 2561 

โดยบริษัทไดทำการใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เก่ียวเนื่องกันของบริษัทและบริษัทยอยเปน

ที่เรยีบรอย รวมถึงเงินทุนหมุนเวียนของบรษิัทและบริษัทยอยมีเพียงพอ และรวมลงทุนในบริษัท

อื่นตามแผนการลงทุนในอนาคตเปนที่เรียบรอยแลว ซึ่งเงินจากการเพิ่มทุนยังคงเหลือ 125.36 

ลานบาท ในธุรกิจดานงานพัฒนา ติดตั้ง และใหบริการดานการทองเท่ียวอาจไมเพียงพอตอการ

เติบโตทางดานธุรกิจอยางยั ่งยืน บริษัทจึงเห็นควรที่จะเสนอใหผู ถือหุ นพิจารณาถึงการ

เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก

ประชาชนท่ัวไปเปนครั้งแรก (IPO) โดย ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2563 บริษัทคงเหลือเงินท่ีไดจาก

การเพิ่มทุน ตามรายงานการใชเงินเพ่ิมทุนลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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1. ใชพัฒนาโปรแกรมและโซลูชันที่เกี ่ยวเนื่องกันของบริษัทและบริษัทยอย จำนวนเงินที่ใชไป 

8.61 ลานบาท จำนวนเงินคงเหลือ 21.39 ลานบาท 

2. ใชเปนทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทยอย จำนวนเงินที่ใชไป 7 ลานบาท จำนวนเงิน

คงเหลือ 23.30 ลานบาท 

3. งบประมาณเพื่อเขารวมลงทุนในบริษัทอื่น จำนวนเงินที่ใชไป 108.33 ลานบาท จำนวนเงิน

คงเหลือ 80.67 ลานบาท 

รวมทั้งสิ้น จำนวนเงินที่ใชไป 123.94 ลานบาท จำนวนเงินคงเหลือ 125.36 ลานบาท โดย

วัตถุประสงคการใชเงินใหมแบงออกมาเปน 2 สวนดังน้ี 

1. ลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวไมวาจะ

เปนทางตรงหรือทางออม จำนวนเงินที่คาดวาจะใช จำนวน 62.68 ลานบาท และระยะเวลาที่ใช

เงินโดยประมาณ ภายในป 2566 

2. ลงทุนในธุรกิจใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ จำนวนเงินที่คาดวาจะใช 

จำนวน 62.68 ลานบาท และระยะเวลาที่ใชเงินโดยประมาณ ภายในป 2566 

รวมเปนเงินทั้งสิ้น 125.36 ลานบาท 

การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคการใชเงนิเพิ่มทุนที่ไดรบัจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก

ประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก โดยจะเปนการนำไปลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว 

หรือธุรกิจ ที่เกี่ยวของ ดานการทองเที่ยว ไมวาจะเปนทางตรง หรือทางออม และใหบริการ

ทางดานเทคโนโลยี ในอุตสาหกรรมตาง ๆ ซึ่งการลงทุนในอนาคตหากบริษัทมีการลงทุน ยังคง

เปนไปตามเกณฑของการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย โดยแบงวัตถุประสงคการใชเงินเปน 

2 วัตถุประสงค ดังน้ี 

1. ลงทุนในธุรกิจใหบริการดานการทองเที่ยว หรือธุรกิจที่เกี่ยวของดานการทองเที่ยวไมวาจะ

เปนทางตรงหรือทางออม 

บริษัทมีเปาหมายในชวงป 2563 – 2566 ที่จะขยายขอบเขตการทำธุรกิจใหกวางมากขึ้น จาก

การเปนผู นำในการพัฒนา และใหบริการโปรแกรมดานการทองเที ่ยวแบบครบวงจรใน

ระดับประเทศ มาเปนผูนำในการบริการดานการทองเที ่ยว หรือธุรกิจที ่เกี ่ยวของดานการ

ทองเท่ียวไมวาจะทางตรงหรือทางออม 

และเพื่อใหบรรลุเปาหมายดังกลาว บริษัทมีเปาหมายที่จะทำการศึกษาความเปนไปไดท่ีจะลงทุน 

หรือรวมลงทุนกับบริษัทอื่น ซึ่งเปนผูใหบริการในอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เชน ธุรกิจโรงแรม 

ธุรกิจรานอาหาร ธุรกิจสนามกอลฟ ธุรกิจสปา ธุรกิจจองเพื ่องานทองเที ่ยว ธุรกิจนำเที่ยว  

เปนตน ซึ่งจะชวยสรางมูลคาเพิ่มใหกับบริษัท และสงเสริมความสามารถในการแขงขันของ

บริษัท ตอไปในระยะยาว 

2. ลงทุนในธุรกิจใหบริการทางดานเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมตาง ๆ 

บริษัทมีเปาหมายในชวงป 2563 – 2566 ในการลงทุน หรือรวมลงทุนกับบริษัทอื ่นในดาน

เทคโนโลยี ซึ่งเปนธุรกิจที่เพิ่มศักยภาพใหกับการแขงขัน โดยทุกธุรกิจจะมีการใชเทคโนโลยีเขา

มาพัฒนาทั้งดานกระบวนการทำงานและกระบวนการทางความคิด  

จึงเปนธุรกิจที่เหมาะสมกับบริษัท เนื่องจากบริษัทมีพื้นฐานทางดานโปรแกรม ซึ่งเปนจุดเริ่มตน

ของเทคโนโลยีที่สำคัญ บริษัทสามารถปรับตัวไดกับทุกธุรกิจที่จำเปนตองใชเทคโนโลยี เชน  

E-Commerce, Logistic, Health Care, Startup และการเกษตร เปนตน 
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ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ ่มเติม หรือไม  

ซึ่งผูถือหุนมีประเด็นสอบถามดังนี้ 

คุณชัยรัตน คงสนุทร ผูรับมอบฉันทะจากคุณนวันวัจน โตเจริญนวิัติศัย 

คำถาม 1 : เหตุใดวาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงิน IPO จึงไมขออนุมัติในการ

ประชุมสามัญผูถือหุนป 2564 หรือผูบริหารมีโครงการเรงดวนที่ตองใชเงิน IPO ใชหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ไมไดมีโครงการเรงดวนที่ตองใชเงิน IPO บริษัทยังไมมีแผนขนาดนั้นแตถาบริษัทรอถึง

ประชุม AGM ครั้งหนาตองรออีก 6 เดือน ซึ่งเปนระยะเวลาที่นานมากถาไดอนุมัติจากผู ถือหุน 

บริษัทก็จะสามารถดำเนินการศึกษาการลงทุนไดทันที 

คุณชัยรัตน คงสุนทร ผูรับมอบฉันทะจากคุณนวันวัจน โตเจริญนิวัติศัย 

คำถาม 2 : ในปจจุบันอุตสาหกรรมดานการทองเท่ียวมคีวามเสี่ยงมากข้ึน บริษัทมีแนวทางการ

รับมืออยางไรในอนาคต 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : เปนเรื่องเกี่ยวของกันกับการประชุมในวันนี้ บริษัทตองยอมรับวาการทองเที่ยวมาถึง

จุดนี้ไดอยางไร ปกติประเทศไทยอยูในระดับสูงสุดมาโดยตลอด บริษัทมีจังหวะโชคดีตรงที่วา

บริษัทใชเงินที่ไดรับจาก IPO ลงทุนตามวัตถุประสงคอยางครบถวน บริษัททำการ IPO ป 2559 

จนถึงปจจุบัน บริษัทไดทำตามแผนที่วางไวเปนผู นำดาน Tourism Technology บริษัทมี

ซอฟตแวรเกี่ยวของกับการบริหารงานเกี่ยวกับการทองเที่ยวใหครบ เชน ซอฟตแวรโรงแรม 

ซอฟตแวรร านอาหาร ซอฟตแวรสปา ซอฟตแวรสนามกอลฟ จนกระทั ่ง โครงการ Online 

Travel Agent และบริษัทมีเงินเหลือกวารอยลานบาท พบวาการแพรระบาดโรคโควิด–19 

สงผลใหอุตสาหกรรมทองเที่ยวไปไดไมไกลมากนัก อีกทั้งอุตสาหกรรมทองเที่ยวจะกลับมาเปน

เหมือนเดิมอาจจะใชเวลาพอสมควร บริษัทเลยคิดวาเงิน IPO กวารอยลานบาท และเงินที่ไมใช 

IPO อีกกวารอยลานบาท รวมแลวกวาสามรอยลานบาท สามารถทำประโยชนไดและบริษัทจึง

มองอยางอ่ืนท่ีไมใชการทองเที่ยวอยางเดียว บริษัทจึงเพ่ิมวัตถุประสงคการใชเงินใหหลากหลาย

มากขึ้น จากการสอบถามผูรูทั้งหมดมองวาตองใชเวลา 2-3 ป กวาการทองเที่ยวไทยจะกลับมา

เหมือนป 2562 

คุณกิตติยศ อาภาเกียรติวงศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 3 : ทำไมวาระนี้ถึงไมอยูในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : บริษัทวางวาระเรียบรอยและประกอบกับการแพรระบาดของโรคโควิด–19 ชวงเวลา

นั้นยังไมไดคิดไกลขนาดนี้วาการแพรระบาดโรคโควิด–19 จะสงผลตอการทองเท่ียวมากแคไหน 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 4 : ผมสงสยัวาในป 2562 รายไดมากที่สุด แตปรากฏวากำไรนอยลงจากป 2561 ทำให
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ไมเขาใจวา ปกติรายไดเพิ ่มขึ ้นกำไรควรจะมากขึ ้นแตทำไมรายไดเพิ ่มขึ ้นกำไรถึงลดลง 

ป 2562 เปนปที่ดียังไมมีกำไร ซึ่งป 2563 นาจะขาดทุนและอีกอยางที่ gogojii ถูกเลื่อนการ

เปดตัวออกไป ถาไมเปดตัว gogojii ก็มีรายจายประจำอยูหากเก็บไปสักพักนึง gogojii จะไมมี

ประโยชนและอาจมีคูแขงท่ีสามารถทำไดดีกวา 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : มี 2 เรื่อง เรื่องแรกกำไรที่ลดลง ถามองที่งบเดี่ยวจะมคีาใชจายบางตัวที่มากระทบงบเด่ียว

พอสมควร ถาหากบริษัทไปทำ M&A กับบริษัทอื่นจะกระทบกำไรขาดทุนของงบเดี่ยวจะมีเรื่องของ

การดอยคาพอสมควร แตถากลาวถึงบริษัทรายไดยังดีอยู ไมงั้นคงไมสามารถจายโบนัสใหพนักงาน

เรื่องที่สอง gogojii บริษัทอยากเปดตัวใหเร็วที่สุดจังหวะที่บริษัทหยุดเนื่องจากการแพรระบาด

โรคโควิด–19 สิ่งที่บริษัททำทันที บริษัทพยายามลดคาใชจายลง เชน เงินเดือนพนักงาน ซึ่ง

ตอนนี้ gogojii กำลังจะกลับมา บริษัทคิดวาสถานการณจะดีขึ้นในไตรมาส 1 ป 2564 ถาในแง

ของการลงทุนบริษัทพัฒนา gogojii เก ือบกวา 10 ลานบาท ในแงของ Front end หรือ  

Back end หรืออื่น ๆ ตามมาตราฐานการบัญชีถือวาเปนสินทรัพย ถาเริ่มเปดตัวผลิตภัณฑจะ

เริ่มตัดคาเสื่อมมันจะเกิดคาใชจายข้ึนมาทันที ไมใชตัวเลขทางดานเงนิสดแตเปนตัวเลขทางดาน

บัญชีซึ ่งจะทำใหกระทบงบการเงินรวมของบริษัท จุดที่บริษัทมองวา gogojii สามารถสราง

รายไดนาจะเปนไตรมาส 1 ป 2564 ควรจะเริ่มมีคาใชจายชวงไตรมาส 1 ป 2564 และมีรายได

มากพอที่จะครอบคลุมคาใชจายเพื่อไมใหขาดทุน แตพอใกลไตรมาส 1 ป 2564 ตองลองดูอีก

ครั้งวาการแพรระบาดโรคโควิด–19 รอบสองจะแพรระบาดอีกหรือไม 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 5 : ในเมื ่อบริษัทกังวลคาใชจายที่เกิดขึ้นกับ gogojii แตตอนนี้ผู บริหารกำลังเสนอ

โครงการใหมซึ่งยังไมรูวาเปนธุรกิจเกี่ยวกับอะไรเหมือนกับวาเริ่มใหมทั้ง ๆ ที่ gogojii ลงทุนไป

แลวพัฒนาไปจนสิ้นสุด เหมือนกับวาบริษัททำหนารานเสร็จ บริษัทควรจะมองถึงทรัพยากรที่

บริษัทมีแลวพัฒนาใหดีขึ้น สวนที่บอกวาป 2562 เรื่องเกี่ยวกับคาใชจายที่เพิ่มขึ้นสวนใหญมา

จากคาใชจายพนักงานแตคิดวานาจะใชเง ินมากเกินไปเนื ่องจากพาพนักงานไปทองเที ่ยว

ตางประเทศ ซึ่งตรงนั้นคงไมสามารถตำหนิไดเนื่องจากเวลานั้นภาพรวมของบริษัทยังดีอยู เมื่อ

ภาพรวมมันเปลี่ยนไปแลวบริษัทยังมีโครงการใหม ๆ ท้ังที่บริษัทลงทุนกับ gogojii ยังไมมั่นใจ

เลยวาจะทำตอหรือไม และโอกาสขาดทุนคอนขางสูง บริษัทมีโครงการใหมขึ้นมา ผมมองวา

นาจะกลับมาดูที่ทรัพยากรที่มีอยูและหาโอกาสที่สามารถสรางรายได แตถาบริษัทคิดจะลงทุน

ประเภทอื่น ผมวาถาทำธุรกิจที่บริษัทไมถนัดนาจะขาดทุนแนนอน ความเห็นผมเปนลักษณะนี้

ครับ 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : เรื่องเกี่ยวกับงบการเงินบริษัทแจงไปเปนที่เรยีบรอยอาจคงไมไดกลาวถึงรายละเอียด 

ตองพูดถึงเรื่อง gogojii ผมยังไมบอกวาบริษัทท้ิง gogojii แคเลื่อนไปอีก 2-3 เดือน เพ่ือใหมั่นใจ

วารายไดที่จะเกิดข้ึนในไตรมาส 1 ป 2564 สามารถครอบคลุมรายจายที่เกิดขึ้น บริษัทลงทุน 30 

ลานบาทไมมีเหตุผลที่ตองทิ้ง gogojii ถาไมมีการแพรระบาดโรคโควิด–19 รอบสอง gogojii 

พรอมเปดตัวในไตรมาส 1 ป 2564 หรือ เดือนมกราคมป 2564 
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บริษัทมีเงินประมาณ 300 ลานบาท ตองหาทางไปลงทุนในธุรกิจอื่นแตตองระวังมากกวาเดิม 

บริษัทลองไปศึกษาธุรกิจที่นาสนใจแตไมไดหมายความวาศึกษาทุกธุรกิจและจะตองลงทุนทุก

ธุรกิจ เหมือนบริษัทมีเทคโนโลยี มีเงินที่จะสามารถสรางโอกาสใหกับบริษัทและบริษัทมีฐาน

ลูกคาโรงแรมกวา 1,000 ราย รวมถึง Synature มีลูกคารานอาหารกวา 5,000 ราย บริษัท

อยากทำอะไรใหกับลูกคามากกวาดาน IT โอกาสคอนขางสูงถาบริษัทไดศกึษาในธุรกิจน้ัน แตใน

อดีตบริษัทไมเขาไปศึกษาเนื่องจากถูกควบคุมดวยวัตถุประสงคการใชเงิน IPO วาบริษัทเปน

เฉพาะเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทองเที่ยวเหตุผลที่มาประชุมในวันน้ี เพราะวาลูกคาเดิมตองการ

อะไรมากกวาเรื่อง IT แตตองไปศึกษาเพิ่มเติมและดูวามีความเสี่ยงมากแคไหน 

บริษัทจึงมอง 2 ทางคอื 

1. เกี่ยวกับการทองเที่ยวบริษัทสามารถทำธุรกิจดานการทองเที่ยวมากกวาดาน IT ไดหรือไม  

จากฐานลูกคาเดิมท่ีบริษัทมีอยู 

2. บริษัทมีความรูเรื่องซอฟตแวรการเขียนโปรแกรม บริษัทอาจไปเขียนโปรแกรมมากกวาดาน

การทองเที่ยวไดหรือไม เชน เขียนโปรแกรมดาน Healthcare หรือเรื่อง E- Commerce ได

หรือไม แตบริษัทไมรูถึง Business know-how ในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ซึ่งตอนนั้นบริษัทอาจจะ

หาหุนสวนในการลงทุน เชน บริษัทอาจจะไปรวมกับบริษัทท่ีเกงดาน Healthcare แตอาจไมเกง

ดานเทคโนโลยี บริษัทอาจจะกลายเปนบริษัทเทคโนโลยีดาน Healthcare ที่ดีขึ้นมาเปนหนึ่ง

บริษัทของไทย ภาพรวมประมาณนี้ โดยสรุปการประชุมในวันนี้เพ่ือดูวาบริษัทสามารถหาโอกาส

ในธุรกิจดานอ่ืนไดหรือไม นาลองไปศึกษาดู แตธุรกิจภายในกลุมบริษัทยังเหมือนเดิม 

คุณจรูญเกียรติ อัครศลิป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 6 : เทาที่ฟงดู gogojii ที ่ย ังไมเปดตัวเนื ่องจากกังวลเรื่องคาใชจาย ซึ ่งขาดทุนอยู

ในตอนนี้ ถาบริษัทนำเงินไปลงทุนอยางอื่นเพิ่ม ซึ่งผูบริหารพูดวาตองเริ่มศึกษาใหม ผมเห็น

บริษัทในตลาดหลักทรัพยหลายบริษัทผมขอยกตัวอยาง เชน บริษัทแหงหนึ่ง เมื่อกอนทำอาหาร

สัตว อาหารสัตวทะเล อาหารกระปองเลี้ยงปลา เลี้ยงหมูประเภทนี้ ปรากฎวาบริษัทมีเงินเหลือ

อยางมากและนำเงินไปลงทุนในพลังงานทางเลือก ความรอนใตโลกของญี่ปุน ซื้อโรงไฟฟาจาก

ญี่ปุนเปนพันลาน แตตอนนี้ปรากฏวาไมคุมเงินทุนที่ไดลงทุนไปจึงขายบริษัท ตอนนี้ยังมีปญหา

เรื่องขายบริษัทแตผูซื ้อไมจายเงินทุนคืน บริษัทแหงนี้ ราคาจากเมื่อกอนหุนละ 6 – 7 บาท

ตอนนี้เหลืออยูหุ นละ 0.20 – 0.30 บาท ถาบริษัทสามารถทำกำไรไดดวยตนเอง ซึ่งมีเหตุผล

รองรับไดที่จะนำเงินไปลงทุนดานอื่น ขณะนี้ดูแนวโนมบรษิัทไมรูวาจะสามารถทำกำไรไดหรือไม 

ถาขาดทุนหลายปติดตอกันอยางนอยถามีเงินอยูจะชวยรักษาบริษัทได ตอนซื้อบริษัทอื ่นเปน

เรื่องที่งายแตตอนถอนมันเปนเรื่องยาก เพราะวาการลงทุนบริษัทสมมุติวา บริษัทลงทุน 100 

ลานบาทแตตอนเลิกธุรกิจอาจจะมีคาใชจายที่เพิ่มเขามาเพราะวาบริษัทตองจายเงินชดเชย

พนักงาน บางครั้งบริษัทลงทุน 100 ลานบาทพอตอนเลิกธุรกิจอาจจะเสียทั้งเงินลงทุน 100 ลาน

บาทและเปนหนี้อีก 50 ลานบาท ซึ่งคาใชจายพวกนี้คอนขางสูง สิ่งที่บริษัทมีอยูนำมาขาย

สามารถทำกำไรได ถาบริษัทนำเงินไปใชผูถือหุนจะเสียหายทันทีหากบริษัทขาดทุนหุนไมไดลง

จาก 2 บาทเหลือ 1 บาท คนซื้อหุนราคา IPO 7.80 บาทถาเหลือ หุนละ 0.20 บาทเหมือนกับ

บริษัทแหงน้ี ที่เคยเกิดข้ึนมาเหลืออยูหุน 0.20 บาท ผมพูดในฐานะผูถือหุน 
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คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

คำตอบ : อันนี้ก็แลวแตมุมมองวาผูถือหุนกังวลแคไหน นำเงินเก็บไวกับสถาบันการเงินกอน  

หรือบางทานอาจจะมองกวามีเงินสดไวไดรับดอกเบี้ยนอย ถาผมเปนผูถือหุนเหมือนกัน ผมอยาก

นำเงินไปลงทุนดานอื่นนอกจากถือเงินสด แตอันนี้ก็แลวแตทานผูถือหุนก็อาจจะไมเห็นดวยวา

ลงทุนตอหรือเก็บเงินสดไว แตผูบริหารมองวาอยากนำเงินไปลงทุนตอ เพียงแตวาลงทุนชวงนี้มี

ความเสี่ยงแตคณะกรรมการความเสี่ยงมองเห็นชัดในเรื่องดังกลาว เมื่อกอนอาจจะศึกษา 3 

บริษัทไดลงทุน 1 บริษัทครั้งนี้อาจจะตองศึกษา 10 บริษัทเพื่อไดลงทุน 1 บริษัท แตดีกวาไม

ศึกษาอะไรข้ึนอยูที่การประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งน้ีวาจะเลือกแบบไหน 

คุณกิตติ งามมหรตัน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 7 : ความสามารถหลักของบริษัทชำนาญเรื่องซอฟตแวรเปนหลัก จึงอยากใหบริษัท

มองเห็นในเรื่องนี้ ไมอยากใหไปลงทุนในรานอาหารกับสปาเพราะคิดวามีหลายบริษัททำและคิด

วาไมไดใชความสามารถของบรษิัทไดอยางเต็มที่ 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : กลุมบริษัทในเครือตอนนี้มคีรบดานซอฟตแวรดานการทองเท่ียว แตทางบริษัทอาจจะ

คลองเรื่องของโรงแรมมีลูกคามากที่สุดในประเทศไทยเพราะมีลูกคากวาพันรายและแสนกวา 

Rooms Night แตในทำนองเดียวกัน Synature มีลูกคารานอาหารมากกวา 5,000 รานอาหาร 

ทำซอฟตแวรดาน POS และมีโปรแกรมดานสปา นอกจากนี้มีบริษัทซอฟตแวรชื่อ AI SOFT 

ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องตั๋วเครื่องบิน และสนามกอลฟ ชื่อบริษัท Win star tech นอกจากนี้

บริษัทเปดตัวเวอรช่ันใหมตลอด มีแผนก Develop ที่มาพัฒนาซอฟตแวรใหม ๆ อยูตลอด ปนี้มี 

2 ตัวท่ีพัฒนาคือเร่ืองของการรักษาระยะหางในการพูดคุยกับทางโรงแรมและทำอยางไรใหลูกคา

ที่มาพักไมตองเขาใกลพนักงานของโรงแรม อันนี้เปนสิ่งที่บริษัททำ และเรื่องของความปลอดภัย

ของขอมูล บริษัทพัฒนาเวอรชั่นใหมมาใหปลอดภัยมากขึ้นเพื่อใหโรงแรมใชประโยชนไดอยาง

เต็มที่ ทำนองเดียวกัน Synature ก็พัฒนาเวอรชั่นใหมอยูตลอดเหมือนกัน บริษัทลงทุนทั้งวงจร

ดานการทองเที่ยว ถาบริษัทรวมทั้งเครือผูบริหารมองวาบริษัทสามารถเขียนโปรแกรมไดอยาง

หลากหลาย เพียงแคบรษิัทยังไมรูหลักการดำเนินงานของธุรกิจของอุตสาหกรรมท่ีไมคุนเคย 

คุณกิตต ิงามมหรัตน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถาม 8 : ผมมองวาบริษัทมีความสามารถทางดานซอฟตแวรมากและบริษัทซอฟตแวรคุณคา

มหาศาลในตางประเทศ แตตอนนี้ผมมองวาบริษัทจำกัดอยูแคดานการทองเที่ยว แตผมมองวา

ซอฟตแวรสามารถไปไดหลากหลายดาน บริษัททำ ERP ของโรงแรมผมวาทำไดดีและเปนที่ 1 

ความสามารถตรงน้ีสามารถทำซอฟตแวร ERP อยางอ่ืนไดหลากหลายไมตองไปทำใหญแบบ SAP 

แตตลาด SME ตอนนี้สุดทายตองมีระบบ ERP กอนเกษียณผมมีบริษัทซื้อซอฟตแวร ERP เสีย

คาใชจายเกินสองลานบาท ของโรงแรมทั้งระบบแคลานกวาบาท ตอนนี้ตลาดระบบ ERP ใหญ

มาก ตอนนี้ผมอยากใหมองวาบริษัทนาจะตอยอดไปอุตสาหกรรมอ่ืนนั้นคือจุดหลักของผม 

คุณสมบูรณ ศขุีวิริยะ 

คำตอบ : คำถามนี้มีผูถือหุนจากการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2563 เหมือนกันแตเนื่องจาก
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ติดการแพรระบาดโรคโควิด–19 บริษัทมีความรู เรื ่องการพัฒนาซอฟตแวรมหาศาล บริษัทมี

โปรแกรมเมอรทำงานอยูจำนวนมาก นี้คือเหตุผลวาอยากลองศึกษาธุรกิจอื่น ที่บริษัทวางแผนไว

เห็นชัด ๆ ซอฟตแวรไทยยังไมชำนาญในอุตสาหกรรมอื่น ๆ ไมวาจะใน Logistic, Heathcare, 

E-Commerce, Start up และการเกษตร บริษัทสนใจแตบริษัทคงไมทำเรื่องการบริการแตจะทำ

เรื่อง IT ถาบริษัทมีโอกาสคุยกับบริษัทที่รู  Business Know-how อาจจะรวมลงทุนกันได นี้คือ

เหตุผลที่มาประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2563 อยากจะขอโอกาสศึกษาในอุตสาหกรรมอื่น แต

อาจจะใชเวลาพอสมควร 

คุณกิตตยิศ อาภาเกียรติวงศ ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 9 : บริษัทลงทุนตามวัตถุประสงคครบถวนหรือไม การประชุมวิสามัญครั้งนี้เปนการเพ่ิม

จำนวนขอหรือเปลี่ยนแปลงโดยลบจำนวนขอแลวแกไขวัตถุประสงค ขอบังคับ หนังสือบริคณหสนธิ 

หรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ไมครับ ของเดิมยังคงไวเปนตัวตนของบริษัท เรื่องที่เรียนใหทราบดานเทคโนโลยีการ

ทองเท่ียวบริษัทมีครบถวนหรือไม คือ โรงแรม รานอาหาร สปา ตั๋วเครื่องบิน พวกนี้บริษัทมีครบ

และมี gogojii แตบริษัทยังบอกไมไดวาดานการทองเที่ยวหมดแคนี้อาจจะเจออะไรที่นาสนใจ

เพิ่มเติมนั้นหมายความวาบริษัทยังไมทิ้งวัตถุประสงคเดิมการคงความเปนผูนำเทคโนโลยีดานการ

ทองเที่ยวยังเหมือนเดิม แตบริษัทยังมองหาชองทางอื่นตลอดเวลา สมมุติวามี Start – up ที่มี

ความสามารถ เขามามีความคิดที ่ดีบริษัทอาจจะไปรวมกับ Start – up แบบนี้เปนตน สรุป

วัตถุประสงคเดิมยังคงเดิม และเพ่ิมวัตถุประสงคใหมเพื่อใหมีชองทางในการลงทนุเพ่ิมเติม 

คุณธีรพล วีรพันธุชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 10 : ธุรกิจอ่ืน ๆ ท่ีกลาวไดมีการศึกษาแลวหรอืยังวาเปนธุรกิจประเภทใด 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : 1.มองหาในแง Service Provider ใหกับโรงแรมรานอาหารอะไรไดบาง คงการันตี

ในตอนนี้ไมไดแตถาเทยีบใหฟงยกตัวอยางเชน โรงแรมมีปญหาเร่ืองการแพรระบาดโรคโควิด–19 

มีปญหาเรื่องจางพนักงานและตองเลิกจางพนักงานจำนวนมาก บริษัทตองไปดูวาบริษัทสามารถ

ทำ Outsource ใหกับโรงแรมไดหรือไม เปนตน อันนี้เปนตัวอยางเพราะบริษัทยังไมรูจะลงทุน

อะไรเหมือนกันรูวาไปหาโอกาส เจอโอกาสแลวมาศึกษาธุรกิจนั้น ๆ ตอ ถาไมเสี่ยงบริษัทพรอม

จะลงทุนเพราะวาอุตสาหกรรมทองเท่ียวมีการใหบริการหลากหลายมากที่ไมใช IT ที่คิดวาบริษัท

มีความรูที่จะไปชวยโรงแรม หากแบงเรื่องการบริการดานการทองเที่ยวแบงออกเปน 5 เรื่องที่

เก่ียวของกับการทำ Outsource เชน การสรางรายได คาใชจาย การจัดการทรัพยากรบุคคลากร 

และเรื่องนวัตกรรม บริษัททำซอฟตแวรทุกวันอาจจะคิดวาแคนี้เพียงพอตอการบริหารงาน

โรงแรม อาจจะลืมคำนึงวามีนวัตกรรมอีกมากที่บริษัทนึกไมถึงอาจจะตองมองเพิ่มเติม 2.การ

นำเอาความสามารถซอฟตแวรท ี ่บร ิษ ัทมีใช ให เกิดประโยชนต อ ซึ ่ งบริษัทมองวาม ี  5 

อุตสาหกรรมที่นาสนใจ ที่บริษัทนาจะพัฒนาหรือวารวมทุนกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมนั้น ๆ 

เพ่ือผลิตซอฟตแวรที่ดีออกมา 
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คุณธีรพล วีรพันธุชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 11 : ธุรกิจอ่ืนที่ผูบริหารกลาวจะเปดบริษัทใหมหรือวาเปนการเขาซื้อบริษัทอื่น 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : การเปดบริษัทข้ึนมาใหมไมไดรับรองวาจะไมทำ ถาจากสถานการณตอนนี้ยากมากเปนสิ่ง

ที่บริษัทไมถนัดมีโอกาสลมเหลวสูง บริษัทอาจจะไปหาคนที่อยูในอุตสาหกรรมนั้น ๆ ที่มีความรู

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมนั้นแลวมารวมกัน บริษัทอาจไปถือหุนของบริษัทในอุตสาหกรรมอื่น

บางสวน คิดวาคงไมสรางบริษัทดวยตัวเอง 100 เปอรเซ็นเพราะมีความเสี่ยง 

คุณจรญูเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามท่ี 12 : ถาในกรณีท่ีวาบริษัทจะทำ Software house ซึ่งเหมือนธุรกิจรับเหมากอสราง 

คือลูกคาสั ่งซอฟตแวรมาเปลี ่ยนโรงงานเปลี ่ยนบริษัทใหม ตองเริ ่มพัฒนาใหมซึ ่งการทำ

ซอฟตแวรลักษณะ Trailer made ผมคิดวาไมคอยไดประโยชนเทาไรในแงของธุรกิจ ความ

ไดเปรียบของบริษัทคือการสรางซอฟตแวรเสร็จแลวขาย เพราะฉะนั้นเมื่อมีลูกคารายตอไป

ตนทุนจะลดลงเนื่องจากไมมีตนทุนคงที่ ถาทำเปนซอฟตแวร Trailer made ดูในตลาดตอนนี้

ปนี ้กำไร ปหนาขาดทุน ตรงนี ้ตองระวังเพราะวาบริษัทจะเปลี ่ยนจากการขายซอฟตแวร

กลายเปน Software house อันน้ีเปนสิ่งที่กังวล 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : บริษัทไมใช Software house บริษัทผลิตและขายซอฟตแวร แตที่มันยากกวานั้นคือตอง

มีบุคคลากรในการพัฒนาซอฟตแวร บร ิษัทไมได ทำ Project base บริษัทไมไดทำลักษณะ 

Customize base เปนประดิษฐและใชยาว แตอยาง AI SOFT ผลิตซอฟตแวรตั๋วเครื ่องบินกับ 

Amadeus บางครั้งมีงาน Outsource ในการเขียนโปรแกรมเปน Project base แตบริษัทไมไดทำ 

คุณจรูญเกียรติ อัครศลิป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 13 : ตอนนี้บริษัทไมไดทำ Software house แตฟงดูบริษัทชำนาญในเรื่องของการทำ

ซอฟตแวร ผมกังวลวาบริษัทกำลังเปลี่ยนเปน Software house ไปรับงานซอฟตแวรมาพัฒนา

อันนี้เปนเร่ืองท่ีนากลัว 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ไมใชแบบนั้นครับ สมมุติวาบริษัทอื่นทำธุรกิจเกี่ยวกับ Heath care บริษัทศึกษาวาดี

ร วมกันทำซอฟตแวรข ึ ้นมาแลวนำไปใชก ับหลาย ๆ ธุรกิจดาน Heath care ได เหมือน 

Comanche ไมใชเปน Customize base ทีละงานเพราะบริษัทรูวามีจุดออนมากบริษัทไมทำ

แบบนั้นและไมใชสิ่งท่ีบริษัทชำนาญ 

คุณกิตติ งามมหรตัน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 14 : ผูบริหารบอกวาบริษัทจะไปทำธุรกิจ Service Provider โดยสวนตัวผมไมเห็น

ดวย ตรงนั้นไมไดใชความสามารถของบริษัท และธุรกิจของ Outsource แบบนั้นผมบอกไดวา

อัตรากำไรนอยมาก ธุรกิจตรงนั้นตองมีการบริหาร การจัดการบุคลากร มันไมคุมที่จะลงทุน 

รายไดไมสูง อยากใหบริษัทมองวาจุดแข็งของบริษัทคืออะไร สินทรัพยของบริษัทคืออะไรความรู
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ทางดานซอฟตแวรพัฒนา ERP ตรงนี้สามารถนำไปตอยอด สมมุติทำซอฟตแวรข้ึนมาแลวขายได

อีกเปนรอยบริษัท เหมือนกับเปนอีกอุตสาหกรรม ตอนนี้ Service Provider ปจจุบันมีหลาย

บริษัททำลักษณะนี้อยูจะแขงขันกับบริษัทอื่นอยางไร มันไมตรงวัฒนธรรมขององคกร บริษัท

ซอฟตแวรคือใชคนนอยแตใชความคิด ถาไปลงทุนดาน Service Provider เปนการใชแรงงาน

เปนเรื่องของการดำเนินธุรกิจ สุดทายบรษิัทจะหลงทางและเสียคาใชจายสูง 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : อยางที่กลาวการลงทุน 2 แบบที่ไดกลาวไป Service Provider หรือ การผลิตซอฟตแวร

ในอุตสาหกรรมอ่ืน บริษัทไปดูทิศทางและโอกาสถามันเสี่ยงสูงบริษัทจะไมลงทุน ในมมุ Service 

Provider บริษัทมองแบบนี ้จะเสียดายไหม เมื ่อบริษัทมีล ูกคาโรงแรม 1,000 ราย และ

รานอาหาร 5,000 ราย ขายไดแคซอฟตแวรอยางเดียว บริษัทเลยมองวาสามารถทำอะไรให

ลูกคามากกวานี้ไดหรือไมกับฐานลูกคาของบริษัท บริษัทตองการศึกษาวาฐานลูกคาขนาดนี้จะ

สามารถทำเงินใหกับบริษัทไดมากกวาการขายซอฟตแวรหรือไม แต 5 อุตสาหกรรมนั้นนาสนใจ 

เพียงแตตองหาผูรูในอุตสาหกรรมนั้น ๆ มารวมกัน 

คุณกิตติ งามมหรตัน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ : ทำไมบริษัทตองจำกัดแคดานการทองเที่ยว ทั้งที่มีหลายธุรกิจที่นาสนใจบริษัทมี

ฐานลูกคามากกวา 1,000 ราย เปนเรื่องที่นาเสียดาย ซึ่งอีกในมุมมองอุตสากรรมอื่นที่ตองการ

ระบบ ERP ถาบริษัทเขาไปศึกษาตรงนั้นนาจะสรางรายไดกับบริษัทไดมากกวา ที่สำคัญตลาด

คอนขางกวาง 

คุณจรูญเกียรติ อัครศลิป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 15 : เงนิที่ฝากกับสถาบันการเงนิถูกใชตามวัตถุประสงค IPO หรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ใชถูกตองตามวัตถุประสงค เพราะนำเงิน IPO รอยละ 70 ไปลงทุนเทคโนโลยีดานการ

ทองเที ่ยว รานอาหาร สนามกอลฟ สปา และระบบการจอง Online บริษัทลงทุนครบตาม

วัตถุประสงค แตบริษัทใชเงินอยางมปีระสิทธิภาพเหลือเงนิพอสมควร ทั้งที่บริษัทลงทุนครบตาม

วัตถุประสงค ไมใชเงนิเหลือเพราะลงทุนตามวัตถุประสงคไมครบ 

คณุจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 16 : ผมอยากทราบวารายละเอียดในการลงทุนมีมากกวานี้หรือไม ทางผูบริหารบอก

วาอยากนำเงินไปลงทุนแตไมรูจะทำลงทุนเก่ียวกับอะไร ถาไปดูในธุรกิจในตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย เชน บริษัทแหงหนึ่ง ทำธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือแพทยกำไรดีทุกปหลังจากนั้นไปซื้อ

สถานเสริมความงามแหงหนึ่ง ตอนนี้ผูถือหุนขาดทุนมากเหมือนกับวาเริ่มขาดทุนเล็กนอยเลยไป

ซื้อบริษัทอื่น บางครั้งบริษัทเขาไปลงทุนกับบริษัทที่คิดวาดี เหมือนกับผูถือหุน ซื้อหุนบริษัทคิด

วาดี แตปรากฏวาขาดทุนขึ้นมา บริษัทจะเสียหายสูง บริษัทกำลังจะทำธุรกิจแบบ บริษัทแหงหนึ่ง 

หรือรานอาหารแหงหนึ่ง เพราะคิดวาเงินเหลือพอที่จะสามารถซื้อธุรกิจอื่นแตกลับทำใหบริษัท

ขาดทุนมากขึ้น ถายอนกลับไปเหมือนกรณีของธนาคารแหงหนึ่งซึ่งตอนนี้ปดตัวลงมีที่ปรึกษา

แนะนำวาไปลงทุนในตางประเทศแทนที่จะขาดทุนนอยปรากฎวาคราวนี้ขาดทุนเยอะธนาคาร
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เลยปดตัวลง ดังนั้นในเมื่อบริษัทยังไมสามารถทำกำไรไดหรือขาดทุนเล็กนอยในชวงการแพร

ระบาดโรคโควิด–19 ผมคิดวาผูบริหารอยากังวลมากเพราะวาผูบริหารย่ิงพยายามมากแทนที่จะ

ขาดทนุนอย และอีกปหรือ 2 ปจะเริ่มฟน ผมคิดวาการลงทุนพวกนี้คือความเสี่ยง 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ตอนนี้บริษัทกังวลวามผีูถือหุนอยู 2 กลุม อยากเสี่ยงและไมอยากเสี่ยง โดยเสี่ยงมาก

ไดมากเสี่ยงนอยไดนอยหรืออยากเก็บเงนิสดไวกับสถาบันการเงิน ผมอยูไดทั้งสองแบบแมผมจะ

เปนผูถือหุนรายใหญ ถาผูถือหุนสวนใหญเห็นวาเก็บเงินสดไวกอนอีก 2 ปคอยมาลงคะแนนใหม

บริษัทยินดีจะเก็บเงินสดเอาไวกับสถาบันการเงิน ความคิดเห็นหลายทานบอกวามีผูถือหุนระยะ

ยาวกับระยะสั้น ซึ่งนักลงทุนระยะสั้นมองวาทำไมหุนของบริษัทถึงราคาไมข้ึน ถาบริษัทไมลงทุน

เอาเงินเก็บฝากกับสถาบันการเงินหรือบริษัทจายเงินปนผลดีแตราคาหุนไมขึ้น มีหลายมุมมอง

มากเลยบริษัทตัดสินใจไมได แตถาบริษัทตองลงทุนคณะกรรมการความเสี ่ยงและผูบริหาร

ทั้งหมดตองมั่นใจวาแตละโครงการตองเกิดความผิดพลาดนอยที่สุด แตวันนี้บริษัทเห็นโอกาสท่ี

จะลองไปลงทุน หากคิดวาโอกาสมีก็ลองไปลงทุนแตตองทำแบบระมัดระวัง แตถาผูถือหุนคิดวา

ตองรออีก 2 ป คอยเปลี่ยนวัตถุประสงคการใชเงนิ IPO ผมถึงบอกวาไดทั้งหมด 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ : บริษัทมีโครงการจะซื้อบริษัทอื่น บางครั้งบริษัทอาจมองวาเปนโครงการที่ดี

เหมือนตอนที่ บริษัทแหงหนึ่ง ซื้อสถานเสริมความงามแหงหนึ่ง หลายคนมองวาเปนโครงการที่ดี 

กำไรดี ปรากฏวาไปซื้อในราคาที่แพงมาก ๆ จะทำใหบรษิัทขาดทุนและมีปญหาที่ตามมาวาราคา

ที่ซื้อแพงหรือถูก ยิ่งบริษัทจะไปซื้อธุรกิจในอุตสาหกรรมที่ไมคุนเคย และผมคิดวาถาซื้อไดอยาง

ที่ซื้อ 3 บริษัทที่ซื้อมาปรากฏวาที่ตัดสินใจถูกคือ Synature กับ AI Soft สวน Win Star Tech 

ซื้อในสัดสวนรอยละ 85 ไมนาจะซื้อในสัดสวนท่ีสูงขนาดนั้น กลายเปนวาผูบริหารชุดเดิมลาออก

ไป แตถาซื้อในสัดสวนรอยละ 51 ผูบริหารเดิมยังทำงานอยู ซึ่งนาจะเปนผลดีกวา ถาเกิดวา

บริษัทซื้อธุรกิจที่ผูบริหารไมคุนเคยอันนี้เปนเรื่องนากังวลเหมือนกัน 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 17 : ขอรายละเอียด 5 อุตสาหกรรมที่บริษัทจะรวมลงทุนวามีอุตสาหกรรมใดบาง 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : 1.E-commerce 2.Healthcare รวมถึง Medical Tourisum 3.Start – Up 4.Logistic 

5.การเกษตร แตวาประเทศไทยมี 2 เรื่องที่สำคัญคือ การทองเที ่ยวและการเกษตรแตการ

ทองเท่ียวมี IT ที่มีความสามารถอยูในอุตสาหกรรมมากแตการเกษตรยังไมมี บริษัทตองมองดูถึง

ความเสี่ยงอีกครั้ง 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 18 : เงินสดของบริษัทมีเพียงพอหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : เงินสดของบริษัทมีเงิน IPO กวารอยลานบาท ถายังขาดอยูมีเงินที่ไมใชจาก IPO อีก
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กวารอยลานบาท คิดวาเงินสองสามรอยลานบาทสามารถลงทุนไดพอสมควร ท่ีผานมาบริษัทใชไป

ประมาณ 123 ลานบาท ยังมีบริษัทในเครือมาก เพราะฉะนั้นอีกสามรอยลานบาทจะเพียงพอ

หรือไม ซึ่งไมสามารถบอกไดข้ึนอยูกับวาจะลงทุนไดอีกก่ีบริษัท 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 19 : ผูบริหารสามารถระบุใหชัดเจนไดไหมวาจะนำเงินไปลงในอุตสาหกรรมประเภท

ไหนและระบุจำนวนเงนิที่ใชอาจจะเห็นภาพมากกวา ตอนนี้ธุรกิจมันหลากหลายมากจนนึกภาพไม

ออกวาจะนำเงินไปลงทุนธุรกิจประเภทไหน 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

คำตอบ : การลงทุนหลัก ๆ มีอยู 2 อยาง 

1.ลงทุนใน Service Provider ประมาณ 60 ลานบาท 

2.การลงทุนดานอุตสาหกรรมอื่นประมาณ 60 ลานบาท แตถาไมเพียงพอมีเงินสำรองที่ไมใช IPO 

เพ่ิมเติมได แตบริษัทยังบอกไมไดวาจะตองไปลงทุนในทุกอุตสาหกรรม อาจจะแค 2 อุตสาหกรรม

ตอนนี ้ย ังไมสามารถบอกได อยางที ่ไดกลาวไปธุรกิจที่มีความเสี ่ยงสูงบริษัทคงจะไมลงทุน 

เพราะฉะนั้นคงยังบอกไมไดวาบริษัทจะไปลงทุนในอุตสาหกรรมไหน 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 20 : ที่กลาวมาแสดงวา 120 ลานบาทยังไมพอในการลงทุน แสดงวาบริษัทตองการ

ลงทุนอีกมาก บริษัทขนาดเล็กมากตองลงทุนมากขนาดนี้ผมคิดวามันคอนขางเยอะ ถาเกิดบอกวา 

60 ลานบาทลงทุนใน Service Provider และอีก 60 ลานบาทลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นอาจจะไม

พอแลวตองใชเงนิที่ไมใช IPO บริษัทจะใชเงินใหหมดเลย ถาพูดในลักษณะนี้ 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

คำตอบ : ไมไดแจงวาใชหมด แจงวามีเงินสำรองอยูถาจะตองใชในการลงทุน 

คุณจรูญเกียรติ อัครศิลป ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ : หุนของบริษัทถาดูยอนหลังราคาหุนต่ำสุดประมาณ 1.30 บาท ผมไปดูเหตุการณ

ขณะนั้นทำไมหุนถึงราคาต่ำขนาดนั้น เพราะวาบริษัทกำลังจะสรางตึก Travel Tech Building 

จะใชเงินประมาณ 130 ลานบาท พอประกาศออกมาหุนลดลงเหลือหุนละ 1.30 บาท อยางนอย

ถาบริษัทไมไดนำเงินไปใชผูถือหุนยังไดรับเงินปนผลอีก 1 – 2 ป แตถาใชเงินลงทุน ผูถือหุนจะ

ไมไดรับเงนิปนผล และถาบริษัทขาดทุนราคาหุนจะลดลงอีกอยางแนนอน จริงอยูผูบริหารถือหุน

มากกวาแตในขณะเดียวกันผูบริหารไดตนทุนราคาหุนที่ต่ำมาก ดังนั้นราคา 1 บาท 2 บาทหรือ

อยางไรก็แลวแต ผูบริหารอาจไมไดคิดมากแตถาผูถือหุนท่ีจองในราคาหุนละ 7.80 บาท ราคา

หุนลงไปเยอะมาก ถาผูบริหารถือหุนมากกวาแลวจะทำอะไรโดยไมคำนึงถึงผลกระทบที่เกิดข้ึน 

และถาใชดุลยพินิจคิดวาบริษัทจะขาดทุนเทาไร และลงทุนอีกเทาไร ไมใชคิดวาจะใชเงิน IPO 

หมดและใชเงินที่ไมใช IPO ตอ ผมวาผูบริหารตองคำนึงถึงผูถือหุนวาตอนจองหุนในราคา IPO 

หุนละ 7.80 บาท คิดวาบริษัทซอฟตแวรมีอนาคตมาก หากบริษัทสามารถทำกำไรไดก็มีเหตุผลที่

พอรับไดในการลงทุนตอ ดั้งนั้นผูถือหุนเริ่มคิดวาจะไดรับเงินปนผลหุนละ 0.10 บาทหรือไม ใน

แตละป 
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มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มวัตถุประสงคการใชเงินเพิ่มทุนที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญ

เพิ่มทุนใหแกประชาชนทั่วไปเปนครั้งแรก (IPO) ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือ

หุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงโดยไมมีเสียงคัดคานตั้งแตรอยละ 10 ของจำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 

9 ราย เปนจำนวน 801 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 110 ราย รวมจำนวนหุนทั้งหมดใน

วาระนี้ 50,376,177 หุน คิดเปนรอยละ 37.5942 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดของ

บริษัทฯ มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 จำนวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 48,148,377 95.5777 

(2) ไมเห็นดวย 2,227,700 4.4221 

(3) งดออกเสียง 100 0.0002 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจำนวนเสียง : 50,376,177 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 110  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชุมวา การประชุมไดดำเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่งเมื่อได

สอบถามที่ประชุมแลว ปรากฏวา มีผู ถือหุน ไดมีประเด็นขอซักถาม โดยมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

คุณสุพัตรา สิทธิชัย ผูถือหุนมาดวยตนเอง 

คำถามที่ 1 : ถาการทองเที่ยวยังไมกลับมาเปนเหมือนเดิม บริษัทวางแผนจะรับมืออยางไร 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : 1.บริษัทตองลดตนทุนใหไดมากที่สุด แตบริษัทโชคดีตรงท่ีซอฟตแวรผลิตขึ้นมาเสร็จ

สิ้น บริษัทไมตองลงทุนเพิ่มในการพัฒนาซอฟตแวร เพราะฉะนั้นจะเสียคาจางพนักงานในการ

รักษาลูกคาและตนทุนที่เกิดข้ึนของบริษัทจะต่ำ บริษัทตองพยายามบรหิารตนทุนเปนอยางดี แต

บริษัทไมไดทำงานครั้งนึงและตองลงทุนใหม ขอดีคือบริษัทมีซอฟตแวรอยูถามีความเสี่ยงเกิดขึ้น

บริษัทไมตองเสียคาใชจายเพิ่มในพัฒนาซอฟตแวรเพ่ิม 

2.บริษัทสามารถสรางรายไดจากอุตสาหกรรมอื่นไดหรือไม นอกจากดานการทองเที่ยวอยาง

เดียวเพราะมีความเสี่ยงพอสมควร 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 2 : อยากทราบวาการ Lock Down เนื่องจากการแพรระบาดโรคโควิด–19 สงผลตอ

โรงแรมมียอดการใชงานสูงขึ้นหรอืลดลงเยอะหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ลดลงอยางแนนอน แยสุดนาจะชวงไตรมาส 2 ของป 2563 ไตรมาส 3 เริ่มดีขึ้น และ 

ไตรมาส 4 บริษัทคิดวาเปนชวงท่ีดีแตอาจจะไมดีเทาเหมือนปท่ีผานมา 
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คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 3 : การแพรระบาดโรคโควิด–19 สงผลกระทบตอการปดตัวลงของโรงแรมและบางหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : มีครับ ปดชั่วคราวคอนขางเยอะ แตถาปดตัวลงที่เปนลูกคาของบริษัทยังไมสูงมาก 

โรงแรมปดตัวและยังไมเปดเนื่องจากมีความเสี่ยง บริษัทมองวาหลายทานอยากขายโรงแรม

เหมือนกันแตยังไมสามารถขายไดเนื่องจากไมมีใครซื้อ พอไมมีใครซื้อเจาของโรงแรมก็ตองรักษา

โรงแรมตอ อาจจะลดพนักงานใหเพียงพอที่จะครอบคลุมรายไดบาง แตขอดีคือไมวาโรงแรมจะ

ปดยังใชระบบและบริษัทมีรายไดอยู 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 4 : ฟงกช่ันเพิ่มเติมของซอฟตแวรที่ชวยเหลือเรื่องของ Social distancing บางหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : บริษัทมีเวอรชั่นใหม ๆ ออกมาเชน Self Check – in หรือ Self Check - out 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 5 : บริษัทคิดวาระยะเวลาพัฒนาซอฟตแวรในอุตสาหกรรมตาง ๆ พรอมนำมาใชเร็ว

ที่สุดเมื่อไร 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ตั้งโครงการไว 3 ป แตถามวาจะเร็วแคไหนก็แลวแต Deal โดยขั้นแรกที่นานสุดคือ

การศึกษาบริษัทที่จะรวมลงทุน ตอนนี้บริษัทมีโอกาสและมีความสามารถพอแตบริษัทคิดวาตอง

หาบริษัทรวมลงทุนใหเจอและมาพัฒนาจนเปดตัวผลิตภัณฑออกมาบริษัทตั้งเปาไว 3 ป 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 6 : ซอฟตแวรที่นำไปใชตาง ๆ จะสงผลตอการลดการจางงานในอนาคตหรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : สวนมากจะเปนแบบนั้น แตบริษัทไมไดหวังวาจะตองลดพนักงานเยอะมาก โรงแรม

สามารถนำพนักงานของโรงแรมใหบริการในสวนอื่นได 

คุณปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนสงคำถามมาลวงหนา 

คำถามที่ 7 : บริษัทมีแผนที่จะจัดประชุมผูถือหุนในรปูแบบของ E – Meeting หรือไม 

คุณสมบูรณ ศุขีวิริยะ  

คำตอบ : ครัง้ตอไปอาจจะเจอที่งานประชุม Opp day เปนการประชุมแบบ Conference และ

ถาเหตุการณยังไมดีข้ึนอาจจะใช Conference Call เขามาชวยในการจัดการประชุม ทั้งนีบ้ริษัท

อาจจะลองศกึษาการประชุมแบบ Hybrid ถาทานผูถือหุนไมสะดวก Conference Call สามารถ

เขามารวมประชุมไดดวยตนเอง 

ขอเสนอแนะ : คุณกิตติ งามมหรัตน ผูถือหุนมาดวยตนเอง 



รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 

-หนา 18 ของ 18- 
 

อยากใหผู บริหารมองในระยะยาววาวิสัยทัศนของบริษัทตองการเปนบริษัทอะไร อยากให

ตัดสินใจกอนลงทุนวาธุรกิจประเภทไหนใชหรือไมใช เพราะทุก Deal ที ่ไปติดตอตองเสีย

คาใชจาย อยากใหผูบริหารวางแผนกอนลวงหนากอนจะไปลงทุนในธุรกิจอื่นเนื่องจากจะเสีย

คาใชจายสูง สุดทายจะสงผลกระทบถึงบริษัท 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อไมมีผู ถือหุ นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อใหเปนไปตาม

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว เพื่อเปนหลักฐาน

อางอิงและตรวจสอบได จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุนและไดสละเวลาอันมีคาเขารวม

ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 และไดกลาวปดการประชุม 

ปดการประชุม : เวลา 15.30 น. 

อนึ่ง สรุปจำนวนผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 110 

ราย คิดเปนจำนวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 50,376,177 หุน หรือคิดเปนรอยละ 37.5942 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด 

จำนวน 134,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ไดตรวจสอบคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 รับรองความถูกตองโดย 

____________________ 

(นายสมบรูณ ศุขีวิริยะ) 

ประธานที่ประชุม 

____________________ 

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย) 

เลขานุการบริษัท / ผูบันทกึการประชุม 

____________________ 

(นายสมบรูณ ศุขีวิรยิะ) 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 

____________________ 

(นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล) 

กรรมการผูมีอำนาจลงนาม 



เอกสารแนบ 3 

ประวัติกรรมการท่ีเสนอให้แต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นตำแหน่งตามวาระ 

ชื่อ-สกุล ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธ์ิ  
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 

อายุ 49 ปี 
การศึกษา - ปริญญาเอก สาขาจิตวิทยาทางธุรกิจ (Psy.D.) 

  California School of Professional Psychology, Los Angeles 
- ปริญญาโท วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมการจัดการ 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต 
  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรม - การวินิจฉัยองค์กร 

- พัฒนาธุรกิจด้าน E – Commerce 
- การปรับระบบธุรกิจ 
- การจัดการเทคโนโลยี 

ประวัติการทํางาน 

 

 

 

2558 – ปัจจุบัน  
 นายทะเบียนมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
2545 – ปัจจุบัน 
 อาจารย์ประจำหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยาเขตพะเยา 
2545 – ปัจจุบัน 
 ประธานภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี ผู้อำนวยการวิทยาศาสตร์
 มหาบัณฑิตสาขาการจัดการเทคโนโลยี 
2544 – ปัจจุบัน 
 อาจารย์ภาควิชาการจัดการเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยรังสิต 

การถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

ไม่มี 

การเข้าประชุมในปี 2563 เป็นกรรมการใหม่ท่ียังไม่เคยดำรงตำแหน่ง 
วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่ท่ียังไม่เคยดำรงตำแหน่ง 
จำนวนปีท่ีเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่ท่ียังไม่เคยดำรงตำแหน่ง 
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น ท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มี 

 

 



เอกสารแนบ 3 

ประวัติกรรมการท่ีเสนอให้แต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นตำแหน่งตามวาระ 

ชื่อ-สกุล นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแต่งต้ัง กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

อายุ 46 ปี 
การศึกษา - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

- ประกาศนียบัตรทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรม หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 171/2563 
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) 

ประวัติการทํางาน บริษัทจดทะเบียนอ่ืน 
- 2559 – ปัจจุบัน 
กรรมการอิสระ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 
กรรมการตรวจสอบ บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) 
- 2548 –ปัจจุบัน 
อาจารย์ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 
- 2543 – ปัจจุบัน 
กรรมการผู้จัดการ 
เมอร์คิวร่ี ออดิท แอนด์ คอนซัลต้ิง กรุ๊ป 

การถือหุ้นในบริษัท  
(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563) 

ไม่มี  

การเข้าประชุมในปี 2563 เป็นกรรมการใหม่ท่ียังไม่เคยดำรงตำแหน่ง 
วันท่ีเข้าเป็นกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่ท่ียังไม่เคยดำรงตำแหน่ง 
จำนวนปีท่ีเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท เป็นกรรมการใหม่ท่ียังไม่เคยดำรงตำแหน่ง 
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอื่น ท่ีอาจทำให้เกิดความขัดแย้งทาง 
ผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขัน
ทางธุรกิจกับบริษัท 

ไม่มี 

ทั้งนี้ ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธ์ิ และคุณสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

ข้อมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ สามารถท่ีจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระดังต่อไปนี้ เข้าร่วมประชุมแทน 

1. นายกันชนะพล เกิร์ท มาเชลล์ ซีเรียล วัน คอมเพอร์นอล์เลอ 
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 
   กรรมการตรวจสอบ 
   กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 อายุ : 38 ปี 
 ท่ีอยู่  :   18/11 ซอยแจ่มจันทร์ แขวงคลองตันเหนือ  
   เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม :  - ไม่มี - 
 ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท :  - ไม่มี - 
_____________________________________________________________________________________________ 

2. นางดลฤดี พรพิพัฒน์ 
 ตำแหน่ง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
   ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
 อายุ : 74 ปี 
 ท่ีอยู่  : 16 ซอยสุขสรรพ์ แขวงลาดยาว  
   เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 
 ส่วนได้เสียในการพิจารณาวาระการประชุม :   - ไม่มี - 
 ร้อยละการถือหุ้นในบริษัท :   - ไม่มี - 
_____________________________________________________________________________________________ 
 



สิ่งท่ีส่งมาด้วย 4 

นิยามกรรมการอิสระ 
บริษัทได้กำหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เท่ากับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  
ที่ ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมทั้งท่ี
ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ดังนี้ 

(1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดในบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ท้ังนี้ โดยให้นับรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้เกี่ยวข้องด้วย 

(2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนเข้า
ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(3)  ไม่มี หรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มี
อำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่
เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะ
ดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันได้รับแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ อีกทั้งไม่มี
ผลประโยชน์หรือส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของบริษัท 
บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งในลักษณะท่ีจะทำให้ขาดความเป็นอิสระ 

(4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส  
พ่ีน้อง และบุตร รวมท้ังคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ผู้มีอำนาจ
ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และ
บริษัทย่อย 

(5) ไม่เป็นกรรมการท่ีได้รับการแต่งต้ังข้ึนเพ่ือเป็นตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ นอกจากนี้แล้วยังต้องสามารถแสดงความเห็นหรือ
รายงานได้อย่างมีอิสระ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องคำนึงถึงผลประโยชน์ใด ๆ ที่จะมาบีบบังคับ
ให้ไม่สามารถแสดงความเห็นได้ตามที่พึงจะเป็น 

(6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู ้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู ้ถือหุ ้นรายใหญ่  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม 
หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม  
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี 
ก่อนวันได้รับแต่งต้ังให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 
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(7) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้การบริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือท่ี
ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทรว่ม 
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ
ผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันได้รับ
แต่งต้ังให้เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบ 

(8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็น
หุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษา ที่รับ
เงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบ
กิจการท่ีมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันท่ีมีนัยกับกจิการของบริษัท หรือบริษัทย่อย 

(9) ไม่มีลักษณะอ่ืนใดท่ีทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท 

(10) คณะกรรมการตรวจสอบต้องเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามคุณสมบัติที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
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ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
คณะกรรมการ 

ข้อ 19.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน ให้เป็นผู้รับผิดชอบจัดการ
กิจการทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทมติของ 
ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนั้น 
ท้ังนี้กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้ 

กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการ
ท้ังหมดของบริษัท จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 

ข้อ 21. เว้นแต่ท่ีได้กำหนดไว้ในข้อ 25. ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง 
(2) ผู้ถือหุ้นจะใช้สิทธิเลือกเพียงบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะ

พึงเลือกต้ังในครั้งนั้น 
(3) ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นใช้สิทธิเลือกบุคคลมากกว่าหนึ่งคนเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงให้แก่บุคคลแต่ละ

ท่านนั้นได้เท่ากับจำนวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู่ ท้ังนี้ โดยจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(4) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึง

เลือกต้ังในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซ่ึงได้รับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่
จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน
คร้ังนั้น 

ข้อ 22. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจ
ได้รับเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ 

ข้อ 23. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเม่ือ 
(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด 
(4) ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก  
(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก 

ข้อ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัท การลาออกมีผลนับแต่วันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท
กรรมการซ่ึงลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้  
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ข้อ 25. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื ่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี
คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของ
กรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซ่ึงได้รับเลือกให้เป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่
ของกรรมการท่ีตนแทนนั้น 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการท่ียัง
เหลืออยู่ 

ในกรณีท่ีตำแหน่งกรรมการว่างลงจนจำนวนกรรมการเหลือน้อยกว่าจำนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม ให้กรรมการท่ีเหลืออยู่
จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างทั้งหมดนั้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่จำนวนกรรมการ
ว่างลงจนเหลือน้อยกว่าจำนวนท่ีจะเป็นองค์ประชุม และบุคคลซ่ึงเข้าเป็นกรรมการแทนอยู่ในตำแหน่งเพียงเท่าวาระท่ียังเหลืออยู่
ของกรรมการซ่ึงตนแทน 

ข้อ 26. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) ท่ีมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียง 

ข้อ 35. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิ
ได้รับค่าตอบแทน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ จากบริษัท ในรูปของเงินบำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบ
แทนในลักษณะอื่นทำนองเดียวกัน ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดโดยอาศัยมติ
ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็น
จำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไปหรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 
และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่ง ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันท่ี
จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะท่ีเป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกทางหนึ่ง 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อ 36. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบ
ปีบัญชีของบริษัท ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั ้งของสำนักงานใหญ่ จังหวัดใกล้เคียง หรือสถานที่อื ่นใดตามที่ประธานกรรมการจะ
เห็นสมควรและการประชุมคราวอ่ืนบรรดาท่ีมีนอกจากนี้ เรียกว่า การประชุมวิสามัญ 

ข้อ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย 
ในกรณีนี้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือเช่นว่านั้นจากผู้ถือหุ้น 
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ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนต้องเป็นผู้ถือหุ้นที่มีชื่ออยู่ในทะเบียน 
ผู้ถือหุ้น ณ วันที่คณะกรรมการกำหนด และจำนวนหุ้นที่ผู้ถอืหุ้นแต่ละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกล่าวย่อมไม่ถูกกระทบกระเทือน แม้ว่าทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันประชุม 
ผู้ถือหุ้นจะมีข้อมูลเปลี่ยนแปลงแล้ว 

วันท่ีกำหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งต้องเป็นวันท่ีล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่เกินสอง (2) เดือน 

ข้อ 39. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าเป็นการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัด
ประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุว่าเป็นเรื่องท่ีจะเสนอเพื่อทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่ง
ให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หรือไม่น้อยกว่าระยะเวลาอ่ืนใดสำหรับเร่ืองท่ีจะเสนอต่อ
ที่ประชุมตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นการเฉพาะ และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน 
และไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย 

 คำบอกกล่าวท่ีส่งให้บรรดาผู้ถือหุ้นนั้นให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได้ หนังสือมอบฉันทะต้อง
ลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปน้ี 

(1) จำนวนหุ้นท่ีผู้มอบฉันทะถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
(3) คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 41. กรณีที่มีการมอบฉันทะ บุคคลทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นและไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะย่อมมีสิทธิออกเสียงตามจำนวน
ท่ีได้รับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงส่วนตัวในกรณีท่ีตนเป็นผู้ถือหุ้น 

ข้อ 42. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) 
คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วท้ังหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป 
ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม 
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ข้อ 43. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่
ไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุม 

ข้อ 44. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้
ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับ
ระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน
หุ้นท่ีจำหน่ายได้ท้ังหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมคร้ัง
ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานท่ี วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน และไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วันก่อนวันประชุมด้วย 

ข้อ 45. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเสียง
โดยวิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั้น ให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด 
ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน 
ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจำกัดหรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท 
 
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การ

มอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท 
(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 
(ฉ) การออกหุ้นกู้เพ่ือเสนอขายต่อประชาชนท่ัวไป 
(ช) การควบหรือเลิกบริษัท 
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ข้อ 46. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำอย่างน้อยมีดังนี้ 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอต่อท่ีประชุมแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา  
(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทในรอบปีบัญชีท่ีผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร การจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี 
(6) กิจการอ่ืน ๆ 

ข้อ 47. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตามคำนิยามของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตกลงเข้าทำรายการท่ี
เกี่ยวโยงกันหรือมีการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที ่สำคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย 

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 

ข้อ 48. รอบปีบัญชีของบริษัท เร่ิมต้นในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกปี 

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดให้มีการทำและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และต้อง
จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยคร้ังหนึ่งในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท  

 สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะต้องจัดทำและเก็บรักษาไว้ตามหลักการและวิธีปฏิบัติของการบัญชีสากลซึ่งเป็นท่ี
ยอมรับกันโดยท่ัวไปในประเทศไทย 

ข้อ 50. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ ใน
กรณีนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อท่ี
ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 

ข้อ 51. คณะกรรมการต้องจัดให้มีบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุนซึ่งกล่าวถึงเรื่องต่อไปนี้ไว้ให้ถูกต้องและ
สมบูรณ์ คือ 

(1) จำนวนรายได้ และค่าใช้จ่าย ทั้งรายการอันเป็นเหตุให้ได้รับหรือจ่ายเงินทุกรายการและกำไรหรือขาดทุนของ
บริษัท 

(2) สินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท 
(3) เงินทุนส่วนของผู้ถือหุ้นและเงินทุนสำรอง 

ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปน้ีให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี 
(1) สำเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบ

บัญชีของผู้สอบบัญชี 
(2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบรายงานดังกล่าว (หากมี) 



เอกสารแนบ 5 

ข้อ 53. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและให้กำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีนั้น 
ผู้สอบบัญชีซ่ึงพ้นจากตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิท่ีจะได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งได้อีก  

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าท่ีใด ๆ ในบริษัท ท้ังนี้ บริษัทต้องจัดให้มีการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง 

ข้อ 54. ผู้สอบบัญชีมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและ
หนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ ให้ผู ้สอบบัญชีมีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง  
ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้บุคคลเหล่านั้นชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสาร หรือ
หลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้ 

ข้อ 55. ผู้สอบบัญชีมีหน้าท่ีร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกคร้ังท่ีมีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินบัญชีกำไร
ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสาร
ท้ังหมดของบริษัทท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนั้น แก่ผู้สอบบัญชีด้วย 

เงินปันผลและเงินสำรอง 

ข้อ 56. ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรซึ่งรวมถึงกำไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  

 เงินปันผลให้แบ่งจ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้น
บุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติ
จากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น  
 คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำ
เช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราว
ต่อไป 

 ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะ
จ่ายเงินปันผลท้ังหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ 

 การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ 
แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย  

ข้อ 57. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกำไรสุทธิประจำปี 
หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียน 
นอกจากทุนสำรองดังกล่าวข้างต้นแล้ว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินสำรองอื่น ๆ ตามที่
เห็นสมควรเพื่อการดำเนินกิจการของบริษัทก็ได้ 



เอกสารแนบ 6 
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เอกสารหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12.30 น. 
เป็นต้นไป ของวันที่ 23 เมษายน 2564 ณ สถานที่ประชุม ตามแผนที่สถานที่จัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี้ 

หนังสือมอบฉันทะ 
ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้มีประกาศ เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบ
ฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าประชุมแทน หรือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเปน็ผู้ออกเสียงลงคะแนนแทน ดังนี้ 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซ่ึงเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปท่ีง่ายไม่ซับซ้อน  
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซ่ึงเป็นแบบท่ีกำหนดรายการต่าง ๆ ท่ีต้องการจะมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว 
 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่ต้องการจะมอบฉันทะไว้ชัดเจนและตายตัว  

และกำหนดไว้ให้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 

และโปรดนำแบบฟอร์มลงทะเบียนที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซึ่งมีบาร์โคดปรากฏอยู่มาในวันประชุม 
ผู้ถือหุ้นด้วย 

ท้ังนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น เว้นแต่ผู้ถือหุ้น
ที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถใช้หนังสือ
มอบฉันทะได้ท้ังแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใด 

เอกสารท่ีผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม 
บุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง   
 ให้แสดงเอกสารตัวจริงที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัว

ข้าราชการ หรือใบขับข่ี และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุลให้ย่ืนหลักฐานประกอบด้วย  
 แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซ่ึงมีบาร์โคดปรากฏอยู่ 

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม 
 หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ

ผู้รับมอบฉันทะ 
 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนา

ถูกต้อง 
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กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม (ต่อ) 
 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรอง

สำเนาถูกต้อง ท้ังนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงท่ีส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน 
 แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซ่ึงมีบาร์โคดปรากฏอยู่ 

นิติบุคคล 
1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
 สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติ

บุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุและรับรองสำเนาแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทน
นิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารตัวจริงท่ีส่วนราชการออกให้ ณ จุดลงทะเบียน 

 แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซ่ึงมี Barcode ปรากฏอยู่ 
2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 
 หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิตบิคุคล 

(กรรมการ) ซ่ึงเป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ 
 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง 

โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจ
กระทำการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้น 

 สำเนาเอกสารที ่ส ่วนราชการออกให้และยังไม ่หมดอายุของผู ้แทนนิต ิบุคคล (กรรมการ) ซึ ่งเป็น 
ผู้มอบฉันทะและลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 

 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะได้ลงชื่อรับรอง
สำเนาถูกต้อง ท้ังนี้ ผู้รับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ณ จุด
ลงทะเบียน 

 แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซ่ึงมี Barcode ปรากฏอยู่ 
3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น 
3.1 ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 2  
3.2 ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีเพ่ิมเติม 
 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะแทน 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปน้ีเพ่ิมเติม (ต่อ) 



เอกสารแนบ 7 
 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งนี้ เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 
และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล 

 แบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีแนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ซ่ึงมี Barcode ปรากฏอยู่ 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
Proxy (Form A) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น __________________     เขียนที่_____________________________________ 
Shareholders’ Registration No.     Written at 
 

วันที่  _____ เดือน   _____________ พ.ศ.  ________ 
              Date    Month         Year 
 

(1)  ข้าพเจ้า___________________________________________________________ สัญชาติ       ________________________________ 
      I/We         Nationality 
     อยู่บ้านเลขท่ี _________________________________________________________________________________________________ 
     Address 
 
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
      being a shareholder of Comanche International Public Company Limited (“The Company”) 

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

� หุ้นสามัญ _________________________หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง 
     ordinary share                                      shares         and having the right to vote equal to                votes 

� หุ้นบุริมสิทธิ         _________________________หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง 
     preference share                                   shares        and having the right to vote equal to                 votes 
 

(3)  ขอมอบฉันทะให้ 
      hereby appoint 
      (1)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ปี       อยู่บ้านเลขท่ี______________________ 
            Name                                                                      Age                    years,     residing at 
            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 
            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 
            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________ หรือ 
            Province                                           Postal Code                                               or 

      (2)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ปี       อยู่บ้านเลขท่ี______________________ 
            Name                                                                      Age                    years,     residing at 
            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 
            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 
            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________ หรือ 
            Province                                           Postal Code                                               or 

      (3)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ปี       อยู่บ้านเลขท่ี______________________ 
            Name                                                                      Age                    years,     residing at 
            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 
            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 
            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________ หรือ 
            Province                                           Postal Code                                               or 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
( Affix 20 Baht duty)
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คนหน่ึงคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่  
23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021  Annual General Meeting of 
Shareholders held on Friday 23th April 2021 at 13.30 P.M. at Platinum 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. 

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

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
    (                                                          ) 

 
 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
    (                                                          ) 
 
 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
    (                                                          ) 

 
 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
    (                                                          ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ / Remark 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได้ 
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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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
Proxy (Form B) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น __________________     เขียนที่_____________________________________ 
Shareholders’ Registration No.     Written at 
 

วันที่  _____ เดือน   _____________ พ.ศ.  ________ 
              Date    Month         Year 
 

(1)  ข้าพเจ้า___________________________________________________________ สัญชาติ       ________________________________ 
      I/We         Nationality 
     อยู่บ้านเลขท่ี _________________________________________________________________________________________________ 
     Address 
 
(2)  เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเ์นชัน่แนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
      being a shareholder of Comanche International Public Company Limited (“The Company”) 

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

� หุ้นสามัญ _________________________หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง 
     ordinary share                                      shares         and having the right to vote equal to                votes 

� หุ้นบุริมสิทธิ         _________________________หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง 
     preference share                                   shares        and having the right to vote equal to                 votes 

 
 (3)  ขอมอบฉันทะให้ 
      hereby appoint 
      (1)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ปี       อยู่บ้านเลขท่ี______________________ 
            Name                                                                      Age                    years,     residing at 
            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 
            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 
            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________ หรือ 
            Province                                           Postal Code                                               or 

      (2)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ปี       อยู่บ้านเลขท่ี______________________ 
            Name                                                                      Age                    years,     residing at 
            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 
            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 
            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________ หรือ 
            Province                                           Postal Code                                               or 

      (3)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ปี       อยู่บ้านเลขท่ี______________________ 
            Name                                                                      Age                    years,     residing at 
            ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________      อำเภอ/เขต _______________________ 
            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 
            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________ หรือ 
            Province                                           Postal Code                                               or 

 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
( Affix 20 Baht duty)
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คนหน่ึงคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่  
23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021  Annual General Meeting of 
Shareholders held on Friday 23th April 2021 at 13.30 P.M. at Platinum 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: - 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2563 
 Agenda No. 1 The Consideration and certification of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2020. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 � เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 
 Agenda No. 2 The Acknowledgment of the Annual Report on the business operation of the Company for 2020. 

 (ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ) 
 (No voting is required since this agenda is for acknowledgement only.) 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda No. 3 The Consideration and approval of the Financial Statements for the year 2020 ended 31st December 2020. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 � เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล 
 Agenda No. 4 The consideration and approval of the allocation of legal reserve and the omission of dividend payment. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 � เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 
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 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
 Agenda No. 5 The Consideration and approval of the appointment of directors to replace retiring directors. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

  �  การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
   The election of the complete set of the Board of Directors. 

� เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree � งดออกเสียง/Abstain 

� การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปน้ี 
The election of the individual director, namely; 
1.  นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน / Mr. Somchai Wongsabsin 

� เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree � งดออกเสียง/Abstain 
2.  ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ / Dr. Soonthorn Pibulcharoensit 

� เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree � งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 
 Agenda No. 6 The consideration and approval of the remuneration of the board of directors and sub-committees for the 

year 2021. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 � เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 
 Agenda No. 7 The consideration and approval of the appointment of the external auditors and the determination of the 

audit fees for the year 2021. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 � เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 Agenda No.8 Consideration of other matters (if any). 
 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 � เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้อง และไม่ใช่
 เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
 มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
 พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
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 ___________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
    (                                                          ) 

 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
    (                                                          ) 

 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
    (                                                          ) 

 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
    (                                                          ) 

 
หมายเหตุ / Remark 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวน
 หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได้ 
 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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
 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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ
 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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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
The Continued list of proxy form B. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
The proxy on behalf of the shareholder of Comanche International Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ 
ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 23th April 2021 at 13.30 hrs. at Platinum 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. 
 

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.    Subject: 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.    Subject: 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.    Subject: 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที่ ___________   เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.    Subject: The election of the directors (continued) 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 
� เห็นด้วย/Agree � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 
 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 
� เห็นด้วย/Agree � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 
 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 
� เห็นด้วย/Agree � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
Proxy (Form C) 

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น __________________     เขียนที่_____________________________________ 
Shareholders’ Registration No.     Written at 
 

วันที่  _____ เดือน   _____________ พ.ศ.  ________ 
              Date    Month         Year 
 

(1) ข้าพเจ้า__________________________________________________________ สัญชาติ       ________________________________ 
 I/We         Nationality 
 อยู่บ้านเลขท่ี ________________________________________________________________________________________________ 
 Address 
 
(2)   ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ / Acting as Custodian of _______________________________ 
 ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) / being a shareholder of Comanche International 
 Public Company Limited (“The Company”) 

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

� หุ้นสามัญ _________________________หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง 
     ordinary share                                      shares         and having the right to vote equal to                votes 

� หุ้นบุริมสิทธิ         _________________________หุ้น        และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________เสียง 
     preference share                                   shares        and having the right to vote equal to                 votes 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
 hereby appoint 

(1) ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ปี       อยู่บ้านเลขท่ี______________________ 
       Name                                                                      Age                    years,      residing at 
 ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________       อำเภอ/เขต _______________________ 
 Road                                         Tambol/Khwaeng                                            Amphoe/Khet 
 จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________ หรือ 
 Province                                           Postal Code                                               or 

(2) ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ปี       อยู่บ้านเลขท่ี______________________ 
       Name                                                                      Age                    years,      residing at 
 ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________       อำเภอ/เขต _______________________ 
 Road                                         Tambol/Khwaeng                                            Amphoe/Khet 
 จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________ หรือ 
 Province                                           Postal Code                                               or 

(3) ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ปี       อยู่บ้านเลขท่ี______________________ 
       Name                                                                      Age                    years,      residing at 
 ถนน _________________________ ตำบล/แขวง ____________________________       อำเภอ/เขต _______________________ 
 Road                                         Tambol/Khwaeng                                            Amphoe/Khet 
 จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย์ ____________________________ หรือ 
 Province                                           Postal Code                                               or 

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท) 
( Affix 20 Baht duty)
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คนหน่ึงคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่  
23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders held on Friday 23th April 2021 at 13.30 P.M. at Platinum 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) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี 
 I/We hereby authorize the proxy holder to vote on my/our behalf in this meeting as follows: - 

�  มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 Proxy with respect to the total number of voting shares held by me/us and to exercise the voting right accordingly. 
� มอบฉันทะบางส่วนคือ 
 Partial proxy as follows; - 

�  หุ้นสามัญ _________________________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ __________________________ เสียง
 ordinary share shares    with the voting rights of                                              votes 

�  หุ้นบุริมสิทธิ _________________________ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ __________________________ เสียง    
 preference share                              shares    with the voting rights of                                              votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด____________________________________ เสียง 
 Aggregate voting rights being      votes 
 

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

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 
 Agenda No. 1 The Consideration and certification of the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2020. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 
 
 วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 
 Agenda No. 2 The Acknowledgment of the Annual Report on the business operation of the Company for 2020. 

 (ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ) 
 (No voting is required since this agenda is for acknowledgement only.) 
 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจำปี 2563 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda No. 3 The Consideration and approval of the Financial Statements for the year 2020 ended 31st December 2020. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 
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 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล 
 Agenda No. 4  The consideration and approval of the allocation of legal reserve and the omission of dividend payment. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 
 
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระ 
 Agenda No. 5 The Consideration and approval of the appointment of directors to replace retiring directors. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

  �  การเลือกต้ังกรรมการท้ังชุด 
   The election of the complete set of the Board of Directors. 

� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

� การเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปน้ี 
The election of the individual director, namely; 
1.  นายสมชาย วงศ์ทรัพย์สิน / Mr. Somchai Wongsabsin 

� เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree � งดออกเสียง/Abstain 
2.  ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ / Dr. Soonthorn Pibulcharoensit 

� เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree � งดออกเสียง/Abstain 
 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 
 Agenda No. 6 The consideration and approval of the remuneration of the board of directors and sub-committees for the 

year 2021. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 
 Agenda No. 7 The consideration and approval of the appointment of the external auditors and the determination of the 

audit fees for the year 2021. 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
Agenda No.8 Consideration of other matters (if any). 

 � (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
  (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
 � (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
  (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

 � เห็นด้วย/Agree  � ไม่เห็นด้วย/Disagree  � งดออกเสียง/Abstain 
 
(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และ
 ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 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) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
 มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลง หรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
 พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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. 
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กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
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 ___________________________________ ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
    (                                                          ) 

 
 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
    (                                                          ) 
 
 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
    (                                                          ) 

 
 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
    (                                                          ) 

 
หมายเหตุ / Remark 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
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. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกลงคะแนนเสียงได้ 
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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
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. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ 
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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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
The Continued list of proxy form C. 

 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท โคแมนช่ี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) 
The proxy on behalf of the shareholder of Comanche International Public Company Limited 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพ 
ฟอร์จูน เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
At the 2021 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 23th April 2021 at 13.30 hrs. at Platinum 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. 
 

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.    Subject: 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.    Subject: 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 
Agenda No.    Subject: 
� (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 (a) The proxy holder is entitled to consider and vote on my/our behalf as deemed appropriate in all aspects. 
� (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังน้ี 
      (b) The proxy holder shall vote according to my/our intention as follows: - 

� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

วาระที่ ___________   เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ (ต่อ) 
Agenda No.    Subject: The election of the directors (continued) 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 
� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 
� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 
� เห็นด้วย/Agree __________ เสียง/votes � ไม่เห็นด้วย/Disagree __________ เสียง/votes � งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 


