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คณะกรรมการ









     คำบอกกลาว ที ่ส งให บรรดาผู ถ ือห ุ นน ั ้นให ส งโดยทางไปรษณีย ลงทะ เบ ียน



(ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ 

การมอบหมายใหบุคคลอ�นเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ�นโดยมีวัตถุ

ประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน

   ขอ 44. ประธานในที ่ประชุมผู ถ ือหุ นมีหนาที ่ควบคุมการประชุมใหเป นไปตาม

ขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ในการนี ้ตองดำเนินการประชุมใหเปนไปตามลำดับระเบียบวาระที ่กำหนด

ไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลำดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม 

(2/3) ของจำนวนผู ถ ือหุ นซึ ่งมาประชุม

   ขอ 45. เวนแตจะกำหนดไวเปนอยางอ�นในขอบังคับนี ้ การออกเสียงลงคะแนน

ในที ่ประชุมผู ถ ือหุ น ไมว าจะเป นการออกเสียงโดยวิธ ีช ูม ือ หรือโดยการลงคะแนนลับนั ้น ใหห ุ นหนึ ่ง (1) 

หุ นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง ผูถือหุ นรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร�องใด ผูถือหุ นรายนั้นไมมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนในเร�องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นใหประกอบดวย

คะแนนเสียงดังตอไปนี ้ 











 







     หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)

         Proxy (Form A )

เลขทะเบียนผู ถ ือหุ น_____________                      เขียนที ่____________________________

Shareholders’ Registration No.                        Written at

                                      วันที ่___เดือน_______พ.ศ._____

                                                                       Date    Month        Year

(1)  ขาพเจา________________________                 สัญชาติ________________________________

     I/We                   Nationality

     อยู บานเลขที ่______________________________________________________________

     Address

(2)  เปนผู ถ ือหุ นของ บริษัท โคแมนชี ่ อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ นจำนวนทั ้งสิ ้นรวม________________หุ น           และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________เสียง ดังนี ้

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

    หุ นสามัญ___________________________หุ น           และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________เสียง

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

    หุ นบุริมสิทธิ_________________________หุ น           และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให

    hereby appoint

    (1) ช�อ___________________อายุ ______________ป        อยู บานเลขที ่_____________________

        Name                        Age                   years,     residing at

        ถนน_________ตำบล/แขวง ____________อำเภอ/เขต _______________________

        Road            Tambol/Khwaeng          Amphoe/Khet

        จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย____________________________หรือ

        Province                                   Postal Code                                         or

        จังหวัด____________รหัสไปรษณีย_________________หรือ

        Province               Postal Code                         or

     (2) ช�อ___________________อายุ ______________ป        อยู บานเลขที ่_____________________

        Name                        Age                   years,     residing at

        ถนน_________ตำบล/แขวง ____________อำเภอ/เขต _______________________

        Road            Tambol/Khwaeng          Amphoe/Khet

        จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย____________________________หรือ

        Province                                   Postal Code                                         or

        จังหวัด____________รหัสไปรษณีย_________________หรือ

        Province               Postal Code                         or

     (3) ช�อ___________________อายุ ______________ป        อยู บานเลขที ่_____________________

        Name                        Age                   years,     residing at

        ถนน_________ตำบล/แขวง ____________อำเภอ/เขต _______________________

        Road            Tambol/Khwaeng          Amphoe/Khet

        จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย____________________________หรือ

        Province                                   Postal Code                                         or

        จังหวัด____________รหัสไปรษณีย_________________หรือ

        Province               Postal Code                         or 

       คนหนึ ่งคนใดเป นผู แทนของขาพเจ าเพ �อเข าประช ุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจ าในการประช ุมสามัญผู ถ ือหุ นประจาป 2560 ใน

วันศุกรที ่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองฟอรจูน ชั ้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว ฟอรจูน เลขที ่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที ่จะพึงเล�อนไปในวัน เวลา และสถานที ่อ�นดวย

       Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting 

of Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 A.M. at Fortune Meeting Room, 3rd Floor, Grand Mercure Fortune 

Hotel, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

( Affix 20 Baht duty 



กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ

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

ลงช�อ/Signed_______________________________ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor

               (                                               )

ลงช�อ/Signed_______________________________ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

               (                                               )

ลงช�อ/Signed_______________________________ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Ho

               (                                               )

ลงช�อ/Signed_______________________________ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder

               (                                               )

แบบ ก. หนา 2/2 (Form A. Page 2/2)

หมายเหตุ / Remark

ผู ถ ือหุ นที ่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผู ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผู  เข าร วมประชุมและออกเสียงลง

คะแนนไมสามารถแบงแยกจำนวนหุ นใหผู ร ับมอบฉันทะหลายคนเพ�อแยกลงคะแนนเสียงได

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)

เลขทะเบียนผู ถ ือหุ น_____________                      เขียนที ่____________________________

Shareholders’ Registration No.                        Written at

                                      วันที ่___เดือน_______พ.ศ._____

                                                                       Date    Month        Year

(1)  ขาพเจา________________________                 สัญชาติ________________________________

     I/We                   Nationality

     อยู บานเลขที ่______________________________________________________________

     Address

(2)  เปนผู ถ ือหุ นของ บริษัท โคแมนชี ่ อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

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

โดยถือหุ นจำนวนทั ้งสิ ้นรวม________________หุ น           และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________เสียง ดังนี ้

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

    หุ นสามัญ___________________________หุ น           และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________เสียง

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

    หุ นบุริมสิทธิ_________________________หุ น           และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ_______________เสียง

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

(3) ขอมอบฉันทะให

    hereby appoint

    (1) ช�อ___________________อายุ ______________ป        อยู บานเลขที ่_____________________

        Name                        Age                   years,     residing at

        ถนน_________ตำบล/แขวง ____________อำเภอ/เขต _______________________

        Road            Tambol/Khwaeng          Amphoe/Khet

        จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย____________________________หรือ

        Province                                   Postal Code                                         or

        จังหวัด____________รหัสไปรษณีย_________________หรือ

        Province               Postal Code                         or

     (2) ช�อ___________________อายุ ______________ป        อยู บานเลขที ่_____________________

        Name                        Age                   years,     residing at

        ถนน_________ตำบล/แขวง ____________อำเภอ/เขต _______________________

        Road            Tambol/Khwaeng          Amphoe/Khet

        จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย____________________________หรือ

        Province                                   Postal Code                                         or

        จังหวัด____________รหัสไปรษณีย_________________หรือ

        Province               Postal Code                         or

     (3) ช�อ___________________อายุ ______________ป        อยู บานเลขที ่_____________________

        Name                        Age                   years,     residing at

        ถนน_________ตำบล/แขวง ____________อำเภอ/เขต _______________________

        Road            Tambol/Khwaeng          Amphoe/Khet

        จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย____________________________หรือ

        Province                                   Postal Code                                         or

        จังหวัด____________รหัสไปรษณีย_________________หรือ

        Province               Postal Code                         or

(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

( Affix 20 Baht duty 

      คนหนึ ่งคนใดเป นผ ู  แทนของข าพเจ  า เพ �อเข  าประช ุม และออกเส ียงลงคะแนนแทนข าพเจ  า ในการประช ุมสาม ัญผู ถ ือห ุ น ประจำป   2560 

ในว ันศ ุกร ท ี ่  28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห องฟอร จ ูน ช ั ้น 3 โรงแรมแกรนด  เมอร  เค ียว ฟอร จ ูน เลขท ี ่  1 ถนนร ัชดาภ ิ เษก 

แขวงด ินแดง เขตด ินแดง กร ุงเทพมหานคร หร ือท ี ่จ ะพ ึงเล �อนไปในว ัน เวลา และสถานท ี ่อ �นด วย

      Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting of 

Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 A.M. at Fortune Meeting Room, 3rd Floor, Grand Mercure Fortune, 

1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.



แบบ ข. หนา 2/5 (Form B. Page 2/5)

(4)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั ้งนี ้ ด ังนี ้

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

วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ถ ือหุ น  ครั ้งที ่ 1/2559  

Agenda No.1   To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 

                (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

                (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                           เห็นดวย/Approve             ไมเห ็นดวย/Disapprove            งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี ่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559

Agenda No. 2  To acknowledge the Board of Directors’ report regarding to the Company’s performance report  for 2016 

                (ไมต องลงมติ เน�องจากเปนการรายงานใหผู ถ ือหุ นรับทราบ)

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

วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัต ิงบการเงินประจำป สำหรับรอบปบัญชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

Agenda No. 3   To approve of the financial statements of the Company for the year ended December 31st, 2016

                   (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

                   (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                                 เห็นดวย/Approve              ไมเห ็นดวย/Disapprove              งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัต ิจ ัดสรรกำไร และจายเง ินปนผล  ประจำป 2559

Agenda No. 4  To consider and approve of the allocation of retained earnings and dividend payment for the year 2016

                  (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

                  (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                                 เห็นดวย/Approve              ไมเห ็นดวย/Disapprove                งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัต ิเล ือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที ่ต องพนจากตำแหนงตามวาระ 

Agenda No. 5   To consider and elect of the directors in replacement of those who retired by rotation  

                  (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

                  (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                     การเลือกตั ้งกรรมการทั ้งชุด

                 The election of the complete set of the Board of Directors

                                   เห็นดวย/Approve              ไม เห ็นดวย/Disapprove               งดออกเสียง/Abstain

                    การเลือกตั ้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี ้

                    The election of the individual director, namely;

       



        1. นายสมบูรณ  ศุข ีว ิร ิยะ / Mr.Somboon Sukheviriya

                     เห็นดวย/Approve                ไมเห ็นดวย/Disapprove           งดออกเสียง/Abstain

        2. นางดลฤดี  พรพิพัฒน  / Mrs.Dolrudee Pornpipat

                     เห็นดวย/Approve                ไมเห ็นดวย/Disapprove           งดออกเสียง/Abstain

        3. นายกันชนะพล เกิร ท มาเซลล ซีเร ียล วัน คอมเพอรนอลเลอ / 

           Mr.Gancanapol Geert Marcel Cyriel Van Compernolle

                     เห็นดวย/Approve                ไมเห ็นดวย/Disapprove           งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 6 พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ  ประจำป 2560

Agenda No. 6  To consider and approve the remuneration of directors for 2017

           อนุม ัต ิกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

           To fix the directors’ remuneration.

               (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

               (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                         เห ็นดวย/Approve                ไมเห ็นดวย/Disapprove      งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 7 พิจารณาแตงตั ้งและกำหนดคาตอบแทนของผู สอบบัญชี  ประจำป 2560

Agenda No. 7   To consider and appoint the auditor and fix its audit fee for 2017

                (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

                (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                        เห็นดวย/Approve              ไมเห ็นดวย/Disapprove             งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 8 พิจารณาอนุมัต ิการลงทุนในบริษ ัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด โดยการเขาซ ื ้อหุ นสามัญเดิมจากผู ถ ือหุ นของบริษัท ซินเนเจอร 

เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 51,000 หุ น มูลคาที ่ตราไวห ุ นละ 100 บาท ในราคาหุ นละ 1,020 บาท หรือคิดเปนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด

Agenda No.8 To consider and approve the investment in Synature Technology Company Limited by entering into 

acquisition for the existing ordinary shares from shareholders of Technology Company Limited in amount of 51,000 

shares, par values at 100 Baht per share in price per share of 1,020 Baht or equal to percentage of 51 of registered 

capital of Synature Technology Company Limited

               (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

               (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                          เห็นดวย/Approve              ไมเห ็นดวย/Disapprove              งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 9 พิจารณาเร�องอ�น ๆ (ถาม ี)

Agenda No. 9  To consider other matters (if any)

               (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

               (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                        เห็นดวย/Approve                 ไมเห ็นดวย/Disapprove             งดออกเสียง/Abstain
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     (5) การลงคะแนนเสียงของผู ร ับมอบฉันทะในวาระใดที ่ ไม  เป น ไปตามที ่ระบุไว ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให ถ ือวาการลงคะแนนเสียงนั ้นไมถ ูกตอง   

         และไมใช เป นการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผู ถ ือหุ น

         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) ในกรณีที ่ข าพเจาไม ได ระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไว ไม ช ัดเจน หรือในกรณีที ่ท ี ่ประชุมมีการพิจารณา

         หรือลงมติในเร�องใดนอกจากเหนือจากเร�องระบุไว ข างตน รวมถึงกรณีที ่ม ีการแกไขเปลี ่ยนแปลง หรือเพิ ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ให

         ผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

         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.

         กิจการใดที ่ผ ู ร ับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที ่ผ ู ร ับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที ่ข าพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให

         ถือเสมือนวาข าพเจาไดกระทำเองทุกประการ

         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.

 ลงช�อ/Signed_______________________________ผู มอบฉันทะ/Proxy Grantor

                         (                                                         )

 ลงช�อ/Signed_______________________________ผู ร ับมอบฉันทะ/Proxy Holder

         (                                                        )

 ลงช�อ/Signed_______________________________ผู ร ับมอบฉันทะ/Proxy Holder

         (                                                        )

 ลงช�อ/Signed_______________________________ผู ร ับมอบฉันทะ/Proxy Holder

                         (                                                         )

หมายเหตุ / Remark

1. ผู ถ ือหุ นที ่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผู ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผู  เข าร วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวน

   หุ นใหผู ร ับมอบฉันทะหลายคนเพ�อแยกลงคะแนนเสียงได

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

   may not bedivided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

2. วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตั ้งกรรมการทั ้งชุดหรือเลือกตั ้งกรรมการเปนรายบุคคล

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

   Directors orindividual director may be appointed.

3. ในกรณีที ่ม ีวาระที ่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที ่ระบุไว ข างตน ผู มอบฉันทะสามารถระบุเพิ ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

   แบบ ข. ตามแนบ

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

   grantor mayspecify such agenda on the continued list of proxy form B attached hereto.



        1. นายสมบูรณ  ศุข ีว ิร ิยะ / Mr.Somboon Sukheviriya

                     เห็นดวย/Approve                ไมเห ็นดวย/Disapprove           งดออกเสียง/Abstain

        2. นางดลฤดี  พรพิพัฒน  / Mrs.Dolrudee Pornpipat

                     เห็นดวย/Approve                ไมเห ็นดวย/Disapprove           งดออกเสียง/Abstain

        3. นายกันชนะพล เกิร ท มาเซลล ซีเร ียล วัน คอมเพอรนอลเลอ / 

           Mr.Gancanapol Geert Marcel Cyriel Van Compernolle

                     เห็นดวย/Approve                ไมเห ็นดวย/Disapprove           งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 6 พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ  ประจำป 2560

Agenda No. 6  To consider and approve the remuneration of directors for 2017

           อนุม ัต ิกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

           To fix the directors’ remuneration.

               (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

               (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                         เห ็นดวย/Approve                ไมเห ็นดวย/Disapprove      งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 7 พิจารณาแตงตั ้งและกำหนดคาตอบแทนของผู สอบบัญชี  ประจำป 2560

Agenda No. 7   To consider and appoint the auditor and fix its audit fee for 2017

                (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

                (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                        เห็นดวย/Approve              ไมเห ็นดวย/Disapprove             งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 8 พิจารณาอนุมัต ิการลงทุนในบริษ ัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด โดยการเขาซ ื ้อหุ นสามัญเดิมจากผู ถ ือหุ นของบริษัท ซินเนเจอร 

เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 51,000 หุ น มูลคาที ่ตราไวห ุ นละ 100 บาท ในราคาหุ นละ 1,020 บาท หรือคิดเปนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด

Agenda No.8 To consider and approve the investment in Synature Technology Company Limited by entering into 

acquisition for the existing ordinary shares from shareholders of Technology Company Limited in amount of 51,000 

shares, par values at 100 Baht per share in price per share of 1,020 Baht or equal to percentage of 51 of registered 

capital of Synature Technology Company Limited

               (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

               (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                          เห็นดวย/Approve              ไมเห ็นดวย/Disapprove              งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 9 พิจารณาเร�องอ�น ๆ (ถาม ี)

Agenda No. 9  To consider other matters (if any)

               (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

               (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                        เห็นดวย/Approve                 ไมเห ็นดวย/Disapprove             งดออกเสียง/Abstain
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 ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

 The Continued list of proxy form B.

          การมอบฉันทะในฐานะเปนผู ถ ือหุ นของบริษัท โคแมนชี ่ อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

          ในการประชุมสามัญผู ถ ือหุ นประจำป 2560 ในวันศุกรท ี ่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองฟอรจ ูน ชั ้น 3 โรงแรมแกรนด 

เมอรเค ียว ฟอรจ ูน เลขที ่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที ่จะพึงเล�อนไปในวัน เวลา และสถานที ่อ �นดวย

          At the 2017  Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 a.m. at  Fortune 

Room, 3rd Floor, Grand Mercure Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and 

place as may be postponed or changed.

         วาระที ่____________  เร �อง______________________________________________________________________

         Agenda No.            Subject :

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                       เห็นดวย/Approve        ไมเห ็นดวย/Disapprove      งดออกเสียง/Abstain

         วาระที ่____________  เร �อง______________________________________________________________________

         Agenda No.            Subject :

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                        เห็นดวย/Approve       ไมเห ็นดวย/Disapprove      งดออกเสียง/Abstain

          วาระที ่____________  เร �อง_____________________________________________________________________

          Agenda No.            Subject :

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

                        เห็นดวย/Approve        ไมเห ็นดวย/Disapprove      งดออกเสียง/Abstain

           วาระที ่ ___________   เร �อง  เลือกตั ้งกรรมการ (ตอ)

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

ช�อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________

                     เห็นดวย/Approve           ไมเห ็นดวย/Disapprove                 งดออกเสียง/Abstain

ช�อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________

                     เห ็นดวย/Approve           ไมเห ็นดวย/Disapprove                  งดออกเสียง/Abstain

ช�อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________

                     เห็นดวย/Approve           ไมเห ็นดวย/Disapprove                 งดออกเสียง/Abstain

 



       หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

          Proxy (Form C)

เลขทะเบียนผู ถ ือหุ น_________________                                        เข ียนที ่__________________________________

Shareholders’ Registration No.                                        Written at

                                          วันที ่______เดือน_____________พ.ศ._________

                                                            Date        Month                 Year

(1) ขาพเจา___________________________________________________________สัญชาติ_________________________

I/We         Nationality

อยู บ านเลขที ่_________________________________________________________________________________________

Address

ในฐานะผู ประกอบการธุรกิจเปนผู ร ับฝากและดูแลหุ น (Custodian) ใหก ับ/Acting as Custodian of ____________________________

ซึ ่งเปนผู ถ ือหุ นของ บริษัท โคแมนชี ่ อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)/being a shareholder of Comanche International

Public Company Limited (“The Company”)

โดยถือหุ นจำนวนทั ้งสิ ้นรวม_____________________หุ น           และออกเสียงลงคะแนนไดเท าก ับ______________เสียง ดังนี ้

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

             หุ นสามัญ_________________________หุ น            และออกเสียงลงคะแนนไดเท าก ับ___________________เสียง

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

             หุ นบุร ิมสิทธิ_______________________หุ น            และออกเสียงลงคะแนนไดเท าก ับ___________________เสียง

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

(2)   ขอมอบฉันทะให

        hereby appoint

       (1)  ช�อ_____________________________  อายุ ______________ป  อยู บ านเลขที ่______________________

             Name                                       Age                         years,  residing at

             ถนน_________________ ตำบล/แขวง ___________________   อำเภอ/เขต _______________________

             Road                        Tambol/Khwaeng                       Amphoe/Khet

             จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย____________________________หรือ

             Province                                     Postal Code                                         or

       (2)  ช�อ_____________________________  อายุ ______________ป  อยู บ านเลขที ่______________________

             Name                                       Age                         years,  residing at

             ถนน_________________ ตำบล/แขวง ___________________   อำเภอ/เขต _______________________

             Road                        Tambol/Khwaeng                       Amphoe/Khet

             จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย____________________________หรือ

             Province                                     Postal Code                                         or

       (3)  ช�อ_____________________________  อายุ ______________ป  อยู บ านเลขที ่______________________

             Name                                       Age                         years,  residing at

             ถนน_________________ ตำบล/แขวง ___________________   อำเภอ/เขต _______________________

             Road                        Tambol/Khwaeng                       Amphoe/Khet

             จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย____________________________หรือ

             Province                                     Postal Code                                         or

      คนหนึ ่งคนใดเปนผู แทนของขาพเจาเพ�อเข าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผู ถ ือหุ น ประจำป  2560 ในวัน

ศุกรท ี ่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองฟอรจ ูน ชั ้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเค ียว ฟอรจ ูน เลขที ่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง 

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที ่จะพึงเล�อนไปในวัน เวลา และสถานที ่อ �นดวย

      Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2016 Annual General Meeting 

of Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 a.m. at Fortune Meeting Room, 3  Floor, Grand Mercure Fortune, 

1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and place as may be postponed or changed.
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(3)  ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั ้งนี ้ ด ังนี ้

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

    มอบฉันทะตามจำนวนหุ นทั ้งหมดที ่ถ ือและมีส ิทธิออกเสียงลงคะแนนได

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

       มอบฉันทะบางสวนคือ

    Partial proxy as follows;-

    หุ นสามัญ_________________________หุ น            และมีส ิทธิออกเสียงลงคะแนนได__________________________เสียง

    ordinary share                             shares        with the voting rights of                                       votes

    หุ นบุร ิมสิทธิ_______________________หุ น            และมีส ิทธิออกเสียงลงคะแนนได__________________________เสียง   

    preference share                          shares        with the voting rights of                                       votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท ั ้งหมด____________________________________ เสียง

Aggregate voting rights being     votes

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั ้งนี ้ ด ังนี ้

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

วาระที ่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู ถ ือหุ น  ครั ้งที ่ 1/2559  

Agenda No.1   To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2016 

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

             เห็นดวย/Approve ___เสียง/votes       ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes      งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

วาระที ่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี ่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559

Agenda No. 2  To acknowledge the Board of Directors’ report regarding to the Company’s performance report  for 2016

(ไมตองลงมติ เน�องจากเปนการรายงานใหผู ถ ือหุ นรับทราบ)

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

     วาระที ่ 3 พิจารณาอนุมัต ิงบการเงินประจำป สำหรับรอบปบัญชี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559

Agenda No. 3   To approve of the financial statements of the Company for the year ended December 31st, 2016

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

              เห็นดวย/Approve ___เสียง/votes      ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes       งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

วาระที ่ 4 พิจารณาอนุมัต ิจ ัดสรรกำไร และจายเงินปนผล  ประจำป 2559

Agenda No. 4  To consider and approve of the allocation of retained earnings and dividend payment for the year 2016

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

              เห็นดวย/Approve ___เสียง/votes       ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes       งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes
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วาระที ่ 5 พิจารณาอนุมัต ิเล ือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที ่ต องพนจากตำแหนงตามวาระ 

Agenda No. 5 To consider and elect of the directors in replacement of those who retired by rotation  

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

            การเลือกตั ้งกรรมการทั ้งชุด

         The election of the complete set of the Board of Directors

              เห็นดวย/Approve ___เสียง/votes       ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes      งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

        การเลือกตั ้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี ้

        The election of the individual director, namely;

        1. นายสมบูรณ  ศุข ีว ิร ิยะ / Mr.Somboon Sukheviriya

              เห็นดวย/Approve    ไมเห ็นดวย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

        2. นางดลฤดี  พรพิพัฒน  / Mrs.Dolrudee Pornpipat

              เห็นดวย/Approve    ไมเห ็นดวย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

        3. นายกันชนะพล เกิร ท มาเซลล ซีเร ียล วัน คอมเพอรนอลเลอ / Mr.Gancanapol Geert Marcel Cyriel Van Compernolle

              เห็นดวย/Approve    ไมเห ็นดวย/Disapprove     งดออกเสียง/Abstain

วาระที ่ 6 พิจารณากำหนดคาตอบแทนกรรมการ  ประจำป 2560

Agenda No. 6  To consider and approve the remuneration of directors for 2017

     อนุมัต ิกำหนดคาตอบแทนกรรมการ

     To fix the directors’ remuneration.

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

             เห ็นดวย/Approve ___เสียง/votes        ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes       งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

วาระที ่ 7 พิจารณาแตงตั ้งและกำหนดคาตอบแทนของผู สอบบัญชี  ประจำป 2560

Agenda No. 7   To consider and appoint the auditor and fix its audit fee for 2017

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

              เห็นดวย/Approve ___เสียง/votes         ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes       งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes
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วาระที ่ 8 พิจารณาอนุมัต ิการลงทุนในบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด โดยการเขาซ ื ้อหุ นสามัญเดิมจากผู ถ ือหุ นของบริษัท ซินเนเจอร

เทคโนโลยี จำกัด จำนวน 51,000 หุ น มูลคาที ่ตราไวห ุ นละ 100 บาท ในราคาหุ นละ 1,020 บาท หรือคิดเปนรอยละ 51 ของทุนจดทะเบียนบริษัท 

ซินเนเจอร เทคโนโลยี จำกัด

Agenda No. 8 To consider and approve the investment in Synature Technology Company Limited by entering into acquisition 

for the existing ordinary shares from shareholders of Technology Company Limited in amount of 51,000 shares, par values 

at 100 Baht per share in price per share of 1,020 Baht or equal to percentage of 51 of registered capital of Synature 

Technology Company Limited

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

             เห็นดวย/Approve ___เสียง/votes          ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes       งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

วาระที ่ 9 พิจารณาเร�องอ�นๆ (ถามี)

Agenda No. 9  To consider other matters (if any)

              (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

              (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

              เห็นดวย/Approve ___เสียง/votes          ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes        งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

       (5)  การลงคะแนนเสียงของผู รับมอบฉันทะในวาระใดที ่ไมเปน ไปตามที ่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั ้นไมถูกตอง   

            และไมใช เป นการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผู ถ ือหุ น

            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) ในกรณีที ่ข าพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที ่ท ี ่ประชุมมีการพิจารณา

           หรือลงมติในเร�องใดนอกจากเหนือจากเร�องระบุไว ข างตน รวมถึงกรณีที ่ม ีการแกไขเปลี ่ยนแปลง หรือเพิ ่มเติมขอเท็จจริงประการใด 

           ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

           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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กิจการใดที ่ผ ู ร ับมอบฉันทะไดกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีที ่ผ ู ร ับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที ่ข าพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถ ือเสมือน

วาข าพเจาไดกระทำเองทุกประการ

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.

 ลงช�อ/Signed_______________________________ผู มอบฉันทะ/Proxy Grantor

                          (                                                         )

 ลงช�อ/Signed_______________________________ผู ร ับมอบฉันทะ/Proxy Holder

             (                                                        )

 ลงช�อ/Signed_______________________________ผู ร ับมอบฉันทะ/Proxy Holder

            (                                                        )

 ลงช�อ/Signed_______________________________ผู ร ับมอบฉันทะ/Proxy Holder

                          (                                                         )

หมายเหตุ / Remark

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช เฉพาะกรณีที ่ผ ู ถ ือหุ นที ่ปรากฏช�อในทะเบียนเปนผู ลงทุนตางประเทศและแตงตั ้งใหค ัสโตเดียน (Custodian)

   ในประเทศไทยเปนผู ร ับฝากและดูแลหุ นใหเท านั ้น

   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. หลักฐานที ่ต องแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ

    (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู ถ ือหุ นใหค ัสโตเดียน (Custodian) เปนผู ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

    (2) หนังสือยืนยันวาผู ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดร ับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (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. ผู ถ ือหุ นที ่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผู ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผู  เข าร วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจำนวน

   หุ นใหผู ร ับมอบฉันทะหลายคนเพ�อแยกลงคะแนนเสียงได

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

   may not bedivided to more than one proxy holder in order to divide the vote.

4. วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตั ้งกรรมการทั ้งชุดหรือเลือกตั ้งกรรมการเปนรายบุคคล

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

   Directors orindividual director may be appointed.

5. ในกรณีที ่ม ีวาระที ่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที ่ระบุไว ข างตน ผู มอบฉันทะสามารถระบุเพิ ่มเติมไดในใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ

   แบบ ค. ตามแนบ

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

   grantor mayspecify such agenda on the continued list of proxy form C attached hereto.
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   ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

 The Continued List of Proxy Form C.

     การมอบฉันทะในฐานะเปนผู ถ ือหุ นของบริษัท โคแมนชี ่ อินเตอรเนชั ่นแนล จำกัด (มหาชน)

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

     ในการประชุมสามัญผู ถ ือหุ นประจำป 2560 ในวันศุกรท ี ่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ หองฟอรจ ูน ชั ้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเ

ค ียว ฟอรจ ูน เลขที ่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร หรือที ่จะพึงเล�อนไปในวัน เวลา และสถานที ่อ �นดวย

     At the 2017  Annual General Meeting of Shareholders held on Friday, 28th April 2017 at 10.00 A.M. at at Fortune 

Room, 3rd  Floor, Grand Mercure Fortune, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or on date at time and 

place as may be postponed or changed.

วาระที ่____________  เร�อง___________________________________________________________________________

Agenda No.           Subject :

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

              เห ็นดวย/Approve ___เสียง/votes          ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes       งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

วาระที ่____________  เร�อง___________________________________________________________________________

Agenda No.            Subject :

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

             เห ็นดวย/Approve ___เสียง/votes          ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes        งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

วาระที ่____________  เร�อง___________________________________________________________________________

Agenda No.            Subject :

             (ก) ใหผู ร ับมอบฉันทะมีส ิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดท ุกประการตามที ่ เห ็นสมควร

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

             (ข) ใหผู ร ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

              เห็นดวย/Approve ___เสียง/votes          ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes        งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

วาระที ่ ___________   เร�อง  เลือกตั ้งกรรมการ (ตอ)

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

ช�อกรรมการ/Name of director__________________________________________________________

             เห็นดวย/Approve ___เสียง/votes         ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes        งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

ช�อกรรมการ/Name of director__________________________________________________________

             เห ็นดวย/Approve ___เสียง/votes          ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes        งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes

ช�อกรรมการ/Name of director__________________________________________________________

             เห ็นดวย/Approve ___เสียง/votes          ไมเห ็นดวย/Disapprove ___เสียง/votes            งดออกเสียง/Abstain___เสียง/votes
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