
 

หนังสอืเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จาํกัด (มหาชน) 

 

วันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. 

หองแพลตตินัม ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด ฟอรจูน กรุงเทพ 

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง  

กรุงเทพมหานคร 10400 

 

งดแจกของชํารวย  เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ

ตลาดหลักทรัพย ไดรณรงคใหลด/เลิกการแจกของชํารวยในการประชุมสามัญผูถือหุน อยางไรก็ตาม 

บริษัทยังคงจัดเครื่องดื่มและอาหารวางไวรับรองผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ีมารวมประชุม 

เพ่ือความรวดเร็วในการลงทะเบียน 

โปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนเขารวมการประชุม 

ซึ่งพิมพบารโคดมาแสดงตอเจาหนาที่ลงทะเบียนในวันประชุมดวย 



 

เลขที ่252/118 ชั้น 23 หองจ ีอาคารเมอืงไทยภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                  หนาที่ 1 จาก 9 

30 มีนาคม 2565 

เร่ือง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 

เรียน ทานผูถือหุนบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2564  

(เอกสารประกอบวาระท่ี 1) 

2. QR Code สําหรับดาวนโหลดรายงานประจําป 2564 ในรูปเลมแบบดิจิทัล (เอกสารประกอบวาระท่ี 2 และ 3) 

3. ประวัติของผูไดรับการเสนอช่ือใหแตงตั้งเปนกรรมการของบริษัท (เอกสารประกอบวาระท่ี 5) 

4. ขอมูลเก่ียวกับกรรมการอิสระท่ีบริษัท กําหนดใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน และนิยามกรรมการอิสระ 

5. ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน 

6. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 

7. เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงในการลงทะเบียนเขารวมประชุม 

8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

9. แบบฟอรมลงทะเบียน (กรุณานํามาลงทะเบียนในวันประชุม) 

ดวยท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งท่ี 1/2565 เมื่อวันท่ี 

25 กุมภาพันธ 2565 มีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 และมอบอํานาจใหนายวสวรรธน ประเสริฐศิลป  

ประธานเจาหนาที ่บริหาร มีอํานาจเปลี่ยนแปลงสถานท่ีในการจัดประชุม โดยจะจัดขึ ้นในวันศุกรท่ี 22 เมษายน 2565  

ณ หองแพลตตินัม ชั ้น 3 โรงแรมแกรนด ฟอรจูน กรุงเทพ เลขที ่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 

เพ่ือใหผูถือหุนสามารถเขาถึงขอมูลไดโดยสะดวกและรวดเร็วยิ่งข้ึน บริษัท ไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 

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

เปนการลวงหนาแลว เพ่ือเปดโอกาสใหผ ู ถ ือหุนไดมีเวลาศึกษาขอมูลประกอบการประชุมลวงหนาอยางเพียงพอ  

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดกําหนดใหมีการพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทจัดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 โดยไดมีการ

จัดทํารายงานการประชุมและจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วัน นับแตวัน

ประชุมสามัญผูถือหุน พรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัท และบริษัทไมไดรับขอเสนอให 

ทําการแกไขรายงานการประชุมแตอยางใด โดยสําเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่สงมาดวย

ลําดับท่ี 1 
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เลขที ่252/118 ชั้น 23 หองจ ีอาคารเมอืงไทยภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                  หนาที่ 2 จาก 9 

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564 ไดมี

การบันทึกไวอยางถูกตองและครบถวน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการ

ประชุมดังกลาว 

การลงมติ โดยในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 2  รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564 

ขอเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2564 

ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 และบริษัทไดทําการเผยแพรทางเว็บไซตนักลงทุนสัมพันธของ

บริษัท (http://investor.comancheinternational.com/home) เปนท่ีเรียบรอยแลว 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนใหรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2564 

การลงมติ โดยในวาระน้ีเปนวาระแจงเพ่ือทราบจึงไมมีการลงมติในวาระน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจําป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานทางการเงินสําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนาม

รับรองจากนางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชี บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากัด และได

ผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว โดยมีรายละเอียด

ปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในรายงานประจําป ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ืออนุมัติงบการเงินประจําป 2564 สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

ซึ่งผานการตรวจสอบโดยนางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีของบริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ 

จํากัด และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว 

ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2564 (สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2) 

การลงมติ โดยในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองและการจายปนผล 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัท  

ขอ 56 กําหนดใหบริษัท จายเงินปนผลจากกําไรเทาน้ันและขอบังคับของบริษัท ขอ 57 

กําหนดใหบริษัท ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 

ของกําไรสุทธิประจําป จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

โดยบริษัท มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติ
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บุคคลของงบการเงินเฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามบริษัท 

อาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลนอยกวาที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับผลประกอบการ

ประจําป กระแสเงินสด และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทและบริษัทยอยเปนสําคัญ 

 ในป 2564 บริษัทจายเงินปนผลจากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.0877 บาท รวมเปนเงินปนผล

จายท้ังสิ้น 11,751,800 บาท 

ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผล สําหรับป 2562 – 2564 

หนวย : บาท 

งบการเงินเฉพาะบริษัท 2562 2563 2564 

กําไรสุทธิ (บาท) 4,221,468 2,788,120 N/A 

สํารองตามกฎหมาย (บาท) 6,328,549 6,467,955 - 

อัตราเงินปนผลตอหุน (บาท) 0.100 - 0.0877 

อัตราการจายปนผล (รอยละของกําไรสุทธิ) 317.43 - N/A 

จํานวนเงินปนผลท่ีจาย (บาท) 13,400,000 - 11,751,800 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงิน

สํารองตามกฎหมายและพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล ประจําป 2564 ดังน้ี 

1) งดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย 

2) จายเงินปนผลจากกําไรสะสม ในอัตราหุนละ 0.0877 บาท รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 

11,751,800 บาท 

การลงมติ โดยในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระ 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 22 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกครั้ง ให

กรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 (หรือใกลเคียง 1 ใน 3) โดยใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนาน

ท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยในคราวน้ีมีกรรมการอิสระท่ีครบวาระ 6 ป ตามหลักการกํากับ

ดูแลกิจการท่ีดี ซึ่งในมีกรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงตามวาระ 2 ทาน คือ 

1) นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) ดร. กําพล บุริยเมธากุล กรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 
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โดยประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทเสนอใหแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนตําแหนง

ตามวาระ ดังตอไปน้ี 

1) นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ 

2) ดร. กําพล บุริยเมธากุล 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เปนกรรมการในระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2564 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2565 ผานระบบขาว

ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท ซึ ่งปรากฎวาไมมี 

ผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท หรือเสนอ

วาระการประชุมเขามายังบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท ไดผานขั้นตอนของ

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และผานการพิจารณาและกลั่นกรองรวมกันของ

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการบริษัทได

พิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว เห็นควรเสนอแตงตั้งกรรมการ

อิสระและกรรมการบริษัท ท้ัง 2 ทาน ไดแก นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ และดร. กําพล บุริยเมธากุล 

มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระและกรรมการของบริษัทฯ สามารถใหความเห็นได

อยางเปนอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ เปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู 

ความสามารถ และมีประสบการณในกิจการท่ีเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

   รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการท้ัง 2 ทาน ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 

ดังน้ัน คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน ประกอบดวย  

1)  นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

2)  ดร. สมชาย วงศทรัพยสิน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

3)  ดร. สุนทร พิบูลเจริญสิทธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 
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4)  นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5)  ดร. กําพล บุริยเมธากุล กรรมการบริษัท 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

การลงมติ โดยในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2565 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา การจายคาตอบแทน

กรรมการใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 

ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกันพิจารณากําหนดคาตอบแทน

ดวยหลักเกณฑ และมีขั้นตอนในการเสนอคาตอบแทน โดยกลั่นกรองอยางละเอียด ถึงความ

เหมาะสมประการตาง ๆ และเปรียบเทียบอางอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกัน

กับบริษัทหรือที่ใกลเคียงกับบริษัท ผลประกอบการของบริษัทในปที่ผานมา การปฏิบัติงานและ

ความรับผิดชอบของกรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแลว

เสนอคาตอบแทนของกรรมการประจําป 2565 โดยลดลง 5,000 บาทในทุกตําแหนงและทุก

คณะ โดยไมมีผลประโยชนอ่ืนใด ซึ่งรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการตามตาราง ดังน้ี 

ตารางการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุมตอครั้ง) สําหรับป 2563– 2565 

คณะกรรมการบริษัท   หนวย : บาท 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานคณะกรรมการ 35,000 35,000 30,000 

กรรมการบริษัท 20,000 20,000 15,000 
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คณะกรรมการตรวจสอบ    

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 25,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการตรวจสอบงบการเงิน 25,000 25,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 20,000 15,000 

    

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง    

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 20,000 15,000 

กรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 20,000 15,000 

    

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน    

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 20,000 15,000 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 20,000 15,000 

    

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี    

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2565 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี 20,000 20,000 15,000 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 20,000 20,000 15,000 

การลงมติ โดยในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมด

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2565 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหท่ีประชุมผูถือหุน

สามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการ

แตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความเปนอิสระ ความเหมาะสม และความสมเหตสุมผล

ของคาตอบแทนของผูสอบบัญชี จึงเห็นควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ 

จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย ประจําป 2565 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีประจําป 2565 โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ 

- นางสาวสุลลิต อาดสวาง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ 

- นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7793 

เน่ืองจากมีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี มีอัตราคาจางท่ีเหมาะสม และมีความเขาใจในธุรกิจ

ของบริษัทเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลดีตอการตรวจสอบทางบัญชีอยางยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหนาท่ี

ในปท่ีผานมาไดสงมอบงานตรงเวลา โดยคณะกรรมการจะดูแลใหสามารถ จัดทํารายงาน

ทางการเงินไดตามกําหนดระยะเวลา และสามารถพิจารณาทบทวนไดอยางละเอียดรอบคอบ 

ท้ังน้ี บริษัทท่ีเปนสํานักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีตามท่ีเสนอ ไมมีความสัมพันธ และสวนได

เสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใดและ

กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี (Audit Fee) ของบริษัท และบริษัทยอยประจําป 2565 เปน

จํานวนเงินท้ังสิ้น 1,420,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน (Non-Audit Fee) 

โดยผูสอบบัญชีที่เสนอ ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทมาแลว 3 ป (นับจากการไดรับอนุมัติจาก

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562) 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ป 2564 -2565 

หนวย : บาท 

คาตอบแทน 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากดั 

2564 2565 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 1,000,000 900,000 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด 250,000 250,000 

บริษัท วินสตารเทค จํากัด 20,000 20,000 

บริษัท เอไอ ซอฟท จํากัด 90,000 90,000 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด 20,000 20,000 

บริษัท โคแมนช่ี โกโกจิ จํากัด 20,000 70,000 

บริษัท โคแมน คริปโต จํากัด - 70,000 
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คาตอบแทน 
บริษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จํากดั 

2564 2565 

รวม 1,400,000 1,420,000 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอใหผูสอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปน

ผูสอบบัญชีของกลุมบริษัท ประจําป 2565 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565 

โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

- นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ 

- นางสาวสุลลิต อาดสวาง  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ 

- นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7793 

โดยกําหนดใหคนใดคนหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบการเงินของบริษัท 

ประจําป 2564 รวมท้ังกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2565 ภายในวงเงินไมเกิน 

1,420,000 บาท โดยไมมีคาบริการอ่ืน ๆ 

การลงมติ โดยในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ ผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม และเปลี่ยนแปลงกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อ

แทนบริษัท 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 30 กําหนดวาคณะกรรมการมีอํานาจกําหนดหรือเปลี่ยนแปลงช่ือ

กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือช่ือและประทับตราสําคัญเพ่ือมีผลผูกพันบริษัท 

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ นายวสวรรธน 

ประเสริฐศิลป เปนประธานเจาหนาที่บริหารและกรรมการผูมีอํานาจลงนามบริษัท โคแมนช่ี 

อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) แทนนายสมบูรณ ศุขีวิริยะ 

การลงมติ โดยในวาระนี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กําหนดวา เมื่อที่ประชุม

พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวน

หุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือไมนอยกวา 44,666,666 หุน จากจํานวนหุนท้ังหมด 134,000,000 

หุน สามารถขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 
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เลขที ่252/118 ชั้น 23 หองจ ีอาคารเมอืงไทยภัทร 2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310                  หนาที่ 9 จาก 9 

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรใหเปดวาระน้ีไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องตาง ๆ โดย

ไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาหลักเกณฑและ

เง่ือนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ท่ีกลาวขางตน 

ทั ้งน้ี บริษัทไดกําหนดรายช่ือผู ถือหุ นท่ีมีสิทธิในการเขารวมประชุมผูถือหุ นและออกเสียงลงคะแนนในวันท่ี  

14 มีนาคม 2565 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

พ.ศ. 2535 (แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 14 มีนาคม 2565 

อนึ่ง บริษัทไดเผยแพรหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุ นประจําป 2565 พรอมเอกสารประกอบการประชุม 

ไวบนเว็บไซตของบริษัท (www.comancheinternational.com) ภายใตหัวขอ “นักลงทุนสัมพันธ” และหากผูถือหุน 

ทานใดมีคําถามที่ตองการใหบริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นําเสนอครั้งน้ี สามารถสงคําถามลวงหนามาไดท่ี 

ir@comancheinternational.com 

จึงเร ียนเชิญทานผู ถ ือหุนเขารวมประชุมตามกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาว โดยบริษัทจะเปดให 

ทานผูถือหุนลงทะเบียนตั้งแตเวลา 12.30 นาิกา ผูถือหุนท่ีประสงคจะเขารวมประชุมสามารถจะเขาประชุมดวยตนเอง  

หรือมอบฉันทะใหบุคคลอื่นเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุม และเพื่อใหการลงทะเบียนเขาประชุมผูถือหุน

เปนไปดวยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ขอใหทานผูถือหุนหรือทานผูรับมอบฉันทะ โปรดนําหลักฐานตามรายละเอียดเอกสาร

แนบ 7 และ 9 มาแสดง เพ่ือสิทธิในการเขารวมประชุม ในกรณีท่ีทานผูถือหุนเลือกมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระของบริษัท 

เปนผู เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดสงหลักฐานตามเอกสารแนบ 8 และ 9 กลับมายังบริษัท กอน 

วันประชุม (กรณีสงทางไปรษณีย กรุณาสงภายในวันท่ี 15 เมษายน 2565) 

บร ิษ ัท มีความตระหนักและหวงใยตอสุขภาพและความปลอดภัยของผู ถือหุนและผู เข ารวมการประชุม  

โดยจะจัดการประชุมโดยยึดหลักการปฏิบัติตามท่ีทางการกําหนด พรอมทั ้งจะเปดเผยมาตรการและแนวทางปฏิบัติ 

ในการประชุมภายใตสถานการณการแพรระบาดของเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 รวมถึงเปดเผยรายละเอียดของการประชุม 

สามัญผูถือหุ นประจําป 2565 และวาระการประชุมดังกลาวใหทราบลวงหนากอนการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท ท่ี 

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

โทร. 02-693-3569 

 

 

 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

_____________________ 

(นายวสวรรธน ประเสริฐศลิป) 

ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
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-หนา 1 ของ 19- 

 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

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

ณ หองแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด เมอรเคียว กรุงเทพ ฟอรจูน 

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เมื่อวันศุกรท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. 

กรรมการผูเขารวมประชุม 

1 นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน / 

กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี / กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

2 นายสุเชษฐ สุนทรเวช กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

3 นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล ซีเรียล กรรมการอ ิสระ / กรรมการบร ิษ ัท  /  กรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง วัน คอมเพอรนอลเลอ 

4 นายฉัตรชัย โตเลศิมงคล กรรมการบริษัท / กรรมการบรหิารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน / กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี่ / ประธาน

เจาหนาที่บริหาร บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด 

 

จํานวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยูลาสุด : 5 คน (100%) 

สัดสวนของกรรมการที่เขารวมประชุม : 4 คน (80%) 

ผูบริหาร 

1 นายทักษะ บุนนาค ประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัท เอไอ ซอฟท จํากัด 

2 นางสาวดารณุ ี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงนิ 

3 นายภิรมย เมธาวีระพงศ ผูอํานวยการฝายการตลาด 

4 นางสาวปาริชาต ิ สุนทร ผูอํานวยการฝายธุรการและบริหารงานทั่วไป 

5 นายฐิต ิ กอวุฒิกุลรังษี ผูอํานวยฝายปฎิบัติการ 

6 นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม 

ผูสอบบัญชีของบริษัท และผูสังเกตการณ 

1 คุณสุลลติ อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชรีับอนุญาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด 

2 คุณสโรชา หอมจันทร ผูตรวจสอบบัญชีรับอนญุาต บริษัท สอบบัญชีธรรมนติ ิจํากัด 

3 คุณขนิษฐา ยิ้มใย ทนายความจากสํานักงานกฎหมาย เพอรซี่ ลอว แอนด แอสโซซิเอท 

 

ระบบการลงทะเบียน และนบัคะแนนเสียงในวันนี้ ดําเนินการโดย บริษัท ควิดแลบ จํากัด 

เริ่มประชุม: เวลา 13.30 น. 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 2 ของ 19- 

นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ เปนประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ไดกลาวเปดการประชุม พรอมทั้งเปนผูดําเนินการ

ประชุมผูถือหุนครั้งนี้ ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เปนเวลา 13.30 น. โดยมีผูลงทะเบียนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย 

(แบงเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 28 ราย เปนจํานวนหุนทั้งส้ิน 41,882,326 หุน ผูรับมอบฉันทะ จํานวน 

32 ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 30,916,132 หุน) รวมจํานวนหุนทั้งท่ีมาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ เปนจํานวนหุนท้ังสิ้น 

72,798,458 หุน หรือรอยละ 54.3272 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จํานวน 134,000,000 หุน จึงมีองคประชุมเพียง

พอที่จะดําเนินการประชุมผูถือหุนตอไป 

กอนเขาสูวาระการประชุม นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เปนพิธีกรของที่ประชุม (“พิธีกรฯ”) ไดชี้แจงตอ ผูถือหุนถึงวาระ

การประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระตาง ๆ ใหทานผูถือหุนทราบกอน ดังตอไปนี้ 

การประชุมผูถือหุนในวันนี้ ประกอบดวย 8 วาระ ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกลาวเชิญประชมุท่ีไดจัดสงใหแกผู

ถือหุนลวงหนากอนการประชุมแลว และอธิบายวิธีการออกเสียงลงมติตาง ๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในสวนใดที่ขัดหรือ

แยงกับวิธีการออกเสียงที ่ระบุในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุม ใหผูถือหุ นยึดถือและปฏิบัติตามวิธีการออกเสียงตาม

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 3 4 5 และ 7 จะตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 2 เปนการรายงานเพ่ือทราบ จะไมมีการลงมต ิ

การลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนที่ด ี

การลงมตเิลือกตั้งกรรมการจะพิจารณาเปนรายบุคคล สําหรบัผูถือหุนที่เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จะถือวา

อนุมัติตามทีเ่สนอ อยางไรก็ตาม จะไมมีการเก็บบัตรในสวนนี้ ดังนั้น วาระที่ 5.1 และ 5.2 ไมตองสงคนืแกเจาหนาที่ ท้ังกรณี

เห็นดวย หรือไมลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

การลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที ่6 ตองผานมติอนุมติัดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

และสุดทายการลงคะแนนเสียงสําหรบัวาระที่ 8 เปนการพิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ ซึ่งเปดไวเพ่ือใหผูถือหุนไดซักถาม หรือ

แสดงความเห็นในเรื่องตาง ๆ โดยไมมีการลงมติ แตหากผูถือหุนประสงคจะเปดการพิจารณาและลงมติ จะตองเขาหลักเกณฑ 

และเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 3 ของ 19- 

ผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในวาระใด หามมิใหออกเสียงในวาระนั้น อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมมผูีถือหุนที่มี

สวนไดเสีย 

ในการลงคะแนนในแตละวาระ ประธานฯ จะสอบถามวามีผูใดไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม หากผูถือหุนทาน

ใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ไดแจงใหผูถือหุนทําเครื่องหมายถูกในชอง □ ไมเห็นดวย หรือ □ งดออกเสียง ใน

บัตรลงคะแนน 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 ตามความประสงคของผูถือหุนบันทกึ

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

การประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ เปนการประชุมในสถานการณการแพรระบาดของเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อ

สุขอนามัยของสวนรวม บริษัทฯ จึงไมจัดไมโครโฟนสําหรับการซักถาม กรณีมีขอซักถามหรือตองการแสดงความคิดเห็น ผูถือ

หุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะสอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดของวาระเพิ่มเติม กรุณาเขียนคําถามลงในแบบฟอรมสง

คําถาม และสงใหเจาหนาที่บริษัท หรือ สแกน QR Code Line Official Account เพื่อสงคําถามไดเชนเดียวกัน ทั้งนี้ โปรด
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 4 ของ 19- 

ระบุรายละเอียดชื่อและนามสกุล รวมถึงระบุวาเปนผูถือหุนที่มาดวยตนเองหรือรับมอบฉันทะ ในแบบฟอรมใหครบถวน เพื่อ

ประโยชนในการจัดทํารายงานการประชุม หากผูถือหุนมีเรื่องสอบถามอื่น ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ผูถือ

หุนสามารถเขียนคําถามลงในแบบฟอรมสงคําถาม หรือถามเขามาไดท่ีชองทาง Line Official Account ไดเชนกัน โดยบริษัท  

จะตอบขอซักถามในวาระที่ 8 วาระพิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

เพื่อความโปรงใสและธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทฯ ไดเชิญอาสาสมัครจากผูเขารวมประชุม 1 ทาน เพื่อเปนสักขีพยานใน

การนับคะแนน โดยไปนั่งท่ีจุดนับคะแนนเสยีง ซึ่งมีนายกันตพัฒน เย็นทวม ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไดเสนอเปนตัวแทน

เพ่ือทําหนาที่สักขีพยานในการนับคะแนนของการประชุมครั้งน้ี 

นางสาวขนิษฐา ยิ้มใย ทําหนาที่เปนผูสังเกตการณของการประชุมครั้งนี้ จากสํานักงานกฎหมาย “เพอรซี่ ลอว 

แอนด แอสโซซเิอท” และระบบการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง ดําเนินการโดย “บริษัท ควิดแลบ จํากัด”  

ประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 1/2563 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 

1/2563 เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 และบริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุมเปนที่เรียบรอยแลว 

รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบทายหนังสือเชิญประชุม คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวา 

การบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 มีความถูกตองครบถวน จึงเห็น 

สมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 1/2563 

ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติม 

หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุ นครั ้งที ่ 1/2563 เมื ่อวันท่ี  

1 ตุลาคม 2563 ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 2 ราย เปนจํานวน 212 หุน 

รวมมีผูเขารวมประชุมทั ้งหมด 62 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี ้ 72,798,670 หุน  

คิดเปนรอยละ 54.3274 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ มีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

  จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 72,798,570 99.9999 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 100 0.0001 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 72,798,670 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 62  
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 5 ของ 19- 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2563 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที ่ประชุมวา รายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2563 ปรากฏอยูในรูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุม 

ผูถือหุน ประจําป 2563 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน และบริษัทฯ ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ 

www.comancheinternational.com เปนที่เรียบรอยแลว อีกทั้งบริษัทฯ มีแนวคิดที่สนใจใน

โครงการการสรางแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตานการทุจริต โดยบริษัทฯ  

อยูระหวาง การศึกษานโยบาย ตอตานการทุจริตอยางเปนรูปธรรม และนํากลไกปองกันการจาย

หรือรับสินบนมาใชงาน เพื ่อสราง และขยายเครือขายของธุรกิจสะอาด ใหกวางขวาง และ

แข็งแกรง ซึ่งหวังวาโครงการ CAC จะเปนโครงการหนึ่ง ที่ทําใหผูถือหุนทุกทานไววางใจในการ

บริหารงานที่เปนไปตามหลักเกณฑที่ดี มีธรรมาภิบาลที่ดี โดยที ่คณะกรรมการไดพิจารณา

รายงานผลการดําเนินงานดังกลาว เห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญ

ผูถือหุนเพ่ือรับทราบ 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ในป 2563 บริษัทไดรับผลกระทบอยางมากจาก

สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID-19) อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2563 

บริษัทไดจัดการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 เพื่อจะขออนุมัติเพ่ิมวัตถุประสงคการใชเงิน 

IPO ขยายธุรกิจใหกวางขวางมากขึ้นนอกเหนือจากดานการทองเที่ยว นอกจากนี้บริษัทพยายาม

ลดตนทุน เชน ลดพื้นที่เชาอาคารสํานักงาน โครงการเกษียณกอนกําหนด เปนตน 

นางสาวดารุณี แซตั ้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน กลาวสรุปรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ ป 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้ รายงานทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2563 บริษัทฯ มีบริษัทยอย 5 บริษัท รายไดในงบการเงินรวมป 2563 ลดลงจากป 2562 จํานวน 

30 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID-19) สงผลตอ

อุตสาหกรรมการทองเที่ยว เนื่องจากโรงแรมเปนลูกคาหลักของบริษัท ตนทุนในงบการเงินรวมป 

2563 ลดลงจากป 2562 ซึ่งบริษัทไดมีโครงการเกษียณกอนกําหนดชวงเดือนเมษายนป 2563 

สงผลใหการจายคาตอบแทนพนักงานลดลง คาใชจายในการจัดจําหนายป 2563 ลดลงจากป 2562 

เนื่องจากบริษัทไมไดจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย ในสวนคาใชจายในการบริหารป 2563 เพิ่มข้ึนมา

จากป 2562 เนื่องจากบริษัทไดจายคาตอบแทนใหพนักงานที่เขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด

จํานวนประมาณ 4 – 5 ลานบาท การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญป 2562 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

จํานวนประมาณ 0.6 ลานบาท และป 2563 ตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มขึ้นจํานวนประมาณ 9.7 

ลานบาท เพื่อใหเปนไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม ซึ่งจะสงผลใหงบการเงินรวม

ขาดทุนจํานวนประมาณ 0.56 ลานบาท ภาษีเงินไดป 2563 ลดลงจากป 2562 เนื่องจากบริษัท

ไดรับ BOI และบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด ยังไมไดใชสิทธิภาษีของ BOI สงผลใหจํานวน

เงินลดลงไมมาก อีกทั้งป 2563 ไดรับผลกระทบจากนักคณิตศาสตร เนื่องจากการคํานวณเรื่อง

ผลประโยชนพนักงานเมื่อเกษียณอายุ โดยมีพนักงานบางสวนเขารวมโครงการเกษียณกอนกําหนด

จึงตองคํานวณเรื่องผลประโยชนพนักงานใหม จึงสงผลกระทบในงบกําไรขาดทุนป 2563 ตั้งเพ่ิมเขา

มาเปนรายไดจํานวนประมาณ 2 ลานบาท ซึ่งป 2562 ถูกตั้งเปนคาใชจาย และในสวนอื่น ๆ ของ

รายงานทางการเงินของบริษัทป 2563 บริษัทไดทําตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับใหม

ไวอยางถูกตอง 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 6 ของ 19- 

ทั้งนี้ ประธานฯ ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติม 

หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯประจําป 2563 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุม ัติรายงานทางการเงินประจําป 2563 สําหร ับรอบปบัญชี ส ิ ้นส ุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2563 

นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานทาง

การเงินประจําป 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก 

นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด และ

ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแลว ปรากฏอยูใน

รูปแบบ QR Code ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 2563 ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน และ

บริษัทฯ ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ www.comancheinternational.com เปนที่เรียบรอยแลว 

โดยมีรายละเอียดปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ในแบบ 56-1 One Report ประจําป 2563 

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน ไดสอบถามตอที่ประชุมวา 

ผู ถือหุ นทานใดตองการซักถามเพิ ่มเติม หรือไม ซึ่งไมมีผู ถือหุ นทานใด มีประเด็นสอบถาม

เก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติรายงานทางการเงินประจําป 2563 สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่  

31 ธันวาคม 2563  โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 2 ราย เปนจํานวน 2 หุน รวมมี

ผูเขารวมประชุมทั้งหมด 64 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 72,798,672 หุน คิดเปนรอย

ละ 54.3274 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 72,798,672 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 72,798,672 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 64  
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 7 ของ 19- 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนมุัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองและการงดจายเงินปนผลสําหรับผลประกอบการ 

ประจําป 2563  

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 56 กําหนดใหบริษัทฯ 

จายเงินปนผลจากกําไรเทานั้นและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 57 กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรร

กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป จนกวา

ทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยบริษัทฯ มีนโยบาย

จายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลของงบการเงิน

เฉพาะกิจการ และหลังหักเงินสํารองตามกฎหมาย อยางไรก็ตามบริษัทฯ อาจกําหนดใหมีการ

จายเงนิปนผลนอยกวาที่กําหนดขางตนได โดยขึ้นอยูกับผลประกอบการประจําป กระแสเงินสด 

และแผนการลงทุนในอนาคตของบริษัทฯ และบริษัทยอยเปนสําคัญ ซึ่งในรายละเอียดขอเรียน

เชิญ นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงนิ ไดนําเสนอตอที่ประชุมตอไป 

นางสาวดารุณี แซตั้ง ช้ีแจงรายละเอียดการจัดสรรเงนิสํารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก

จํานวน 0.14 ลานบาท รวมเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 6.47 ลานบาท และงดจายเงนิ

ปนผลจากการดําเนินงานป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID-19) 

ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม และ

อาจสงผลกระทบการดําเนินงานของบริษัท ทําใหบริษัทตองคํานึงถึงการสํารองเงินทุนไวเพื่อใช

ในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดวาจะสามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวา รวมถึงใชเปนเงินทุน

หมุนเวียน และสํารองไวเพ่ือรองรับสถานการณทางการเงินท่ีมีความไมแนนอน  

จากผลการดําเนินงานในป 2563 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ขาดทุน

จํานวน 0.56 ลานบาท และมีกําไรสุทธิตามงบการเงนิเฉพาะของบริษัทฯ จํานวน 2.79 ลานบาท 

ตารางเปรียบเทียบการจายเงินปนผล สําหรับป 2561 – 2563 

หนวย : 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 

อัตราเงนิปนผลตอหุน (บาท) 0.10 0.10 - 

อัตราการจายปนผล (รอยละของกําไรสุทธิ) 40.17 317.43 - 

จํานวนเงินปนผลท่ีจาย (บาท) 13,400,000 13,400,000 - 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 8 ของ 19- 

1) จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 เปนเงนิสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.14 ลานบาท 

2) งดจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรค

โควิด – 19 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ

ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม และอาจสงผลกระทบการดําเนินงานของบริษัท ทําให

บริษัทตองคํานึงถึงการสํารองเงินทุนไวเพื่อใชในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดวาจะ

สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวา รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และสํารองไวเพ่ือ

รองรับสถานการณทางการเง ินที ่มีความไมแนนอน ซึ ่งเปนไปตามมติที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 

ทั้งนี้ นางสาวดารุณี แซตั้ง ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงินไดสอบถามตอที่ประชุมวา 

ผูถือหุนทานใดตองการซักถามเพิ่มเติมหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับ

วาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจายปนผล 

สําหรับผลประกอบการประจําป 2563 โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 2 ราย เปน

จํานวน 688,001 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 66 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 

73,486,673 หุน คิดเปนรอยละ 54.8408 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

1) จัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2563 เปนเงนิสํารองตามกฎหมายจํานวน 0.14 ลานบาท 

2) งดจายเงินปนผลจากการดําเนินงานป 2563 เนื่องจากสถานการณการแพรระบาดโรค

โควิด – 19 (COVID-19) ซึ่งสงผลกระทบตอสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และ

ธุรกิจทองเที่ยวและโรงแรม และอาจสงผลกระทบการดําเนินงานของบริษัท ทําให

บริษัทตองคํานึงถึงการสํารองเงินทุนไวเพื่อใชในการลงทุนในอนาคต ซึ่งคาดวาจะ

สามารถสรางผลตอบแทนที่ดีกวา รวมถึงใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และสํารองไวเพ่ือ

รองรับสถานการณทางการเง ินที ่มีความไมแนนอน ซึ ่งเปนไปตามมติที ่ประชุม

คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ 2564 

ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน  มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,486,673 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,673 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 66  
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 9 ของ 19- 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของ

บริษัทฯ ขอ 22 กําหนดวา ในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก

ตําแหนง 1 ใน 3 (หรือใกลเคียง 1 ใน 3) โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก

จากตําแหนง และในปนี้กรรมการอิสระที่ครบวาระ 6 ป ตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี  

ซึง่มกีรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ 2 ทาน คือ 

1) คุณดลฤดี พรพิพัฒน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) คุณสเุชษฐ สุนทรเวช กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการตรวจสอบ 

ในการสรรหากรรมการ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ

พิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการในระหวางวันที่ 21 มกราคม 2564 ถึง วันที่ 28 กุมภาพันธ 

2564 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัท 

ซึ่งปรากฎวาไมมี ผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ

บริษัท หรือเสนอวาระการประชุมเขามายังบริษัท 

หลักเกณฑในการคัดเลือกบุคคลที่จะดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัท ไดผาน

ข้ันตอนของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และผานการพิจารณาและกลั่นกรอง

รวมกันของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งไมรวมกรรมการผูมีสวนไดเสีย โดยคณะกรรมการ

บริษัทไดพิจารณาถึงความเหมาะสมและประโยชนสูงสุดของบริษัทแลว เห็นควรเสนอแตงตั้ง

กรรมการอิสระ ทั้ง 2 ทาน ไดแก นายสมชาย วงศทรัพยสิน และดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ มี

คุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมาย

กําหนดไว สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและมคุีณสมบัตติามหลักเกณฑที่เก่ียวของ เปน

บุคคลผูทรงคุณวุฒิ มีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในกิจการที่เปนประโยชนตอการ

ดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท หลังการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน ประกอบดวย 

1) นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานกรรมการบริษัท 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2) นายสมชาย วงศทรัพยสิน กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 
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3) ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธ์ิ กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

 กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4) นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล กรรมการบริษัท 

 กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 

 กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

5) นายกันชนะพล เกิรท มาเซลล  กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

ซีเรียล วัน คอมเพอรนอลเลอ กรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการบริหารความเสี่ยง 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดมีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ 

ซึ่งมรีายนามดังตอไปนี้  

(5.1) อนุมัติแตงตั้ง นายสมชาย วงศทรัพยสิน ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 4 

ราย เปนจํานวน 4 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 70 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 

73,486,677 หุน คิดเปนรอยละ 54.8408 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,425,375 99.9166 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 61,302 0.0834 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,677 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 70  

   

(5.2) อนุมัติแตงตั้ง ดร.สุนทร พิบูลเจริญสิทธ์ิ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของ  

ผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่ม 1 

ราย เปนจํานวน 100 หุน รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 71 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระ

นี้ 73,486,777 หุน คดิเปนรอยละ 54.8409 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท 

มีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
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ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,425,475 99.9166 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 61,302 0.0834 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,777 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 71  

   

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประจําป 2564 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กําหนดวา การจายคาตอบแทนกรรมการใหเปนไป

ตามมติของที่ประชุมผูถือหุน ซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง

ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนได

รวมกันพิจารณากําหนดคาตอบแทนโดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตาง ๆ 

โดยเปรียบเทียบอางอิงกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือที่ใกลเคียง

กับบริษัทฯ ผลประกอบการของบริษัทฯ ในปที่ผานมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของ

กรรมการ ตลอดจนภาวะเศรษฐกิจโดยรวม คณะกรรมการพิจารณาแลวเสนอใหคาตอบแทน

ของกรรมการประจําป 2564 เทากับป 2563 ในทุกตําแหนงและทุกคณะ โดยไมมีผลประโยชน

อ่ืนใด ซึ่งรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการมีดังนี ้

ตารางการเปรียบเทียบคาตอบแทนกรรมการ (เบ้ียประชุมตอครั้ง) สําหรับป 2562– 2564 

หนวย : บาท 

คณะกรรมการบรษิัท 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานคณะกรรมการ 40,000 35,000 35,000 

กรรมการบริษัท 25,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 25,000 25,000 

กรรมการตรวจสอบ 25,000 20,000 20,000 

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการสอบทานงบการเงิน 30,000 25,000 25,000 
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คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 25,000 20,000 20,000 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 25,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 25,000 20,000 20,000 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 25,000 20,000 20,000 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ตําแหนง 
เบ้ียประชุมตอคร้ัง 

ป 2562 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2563 

เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ป 2564 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี - 20,000 20,000 

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีด่ ี - 20,000 20,000 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซักถามเพ่ิมเติมหรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดงักลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2564 ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการบรษิัท 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานคณะกรรมการบริษัท 35,000 บาท 

กรรมการบริษัท 20,000 บาท 

คณะกรรมการตรวจสอบ 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท 

กรรมการตรวจสอบผูมีความรูในการสอบทานงบการเงนิ 25,000 บาท 

 

21



รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 13 ของ 19- 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  20,000 บาท 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 20,000 บาท 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 บาท 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 20,000 บาท 

คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ตําแหนง เบี้ยประชุมตอคร้ัง 

ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 20,000 บาท 

กรรมการกํากับดูแลกิจการทีดี่ 20,000 บาท 

 

โดยมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 

รวมมีผู เขารวมประชุมทั ้งหมด 71 ราย รวมจํานวนหุนทั ้งหมดในวาระนี้ 73,486,777 หุน  

คิดเปนรอยละ 54.8409 ของจํานวนหุนที ่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,486,777 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,777 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 71  
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ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2564 

ประธานฯ แจงตอที ่ประชุมวา สําหรับวาระนี้ไดเชิญให “นายนิกุล ตั ้งนิลทรัพย” 

เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2564 ตอท่ี

ประชุม 

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กําหนดวา ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป

แตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาถึงความเปนอิสระ ความเหมาะสม และ

ความสมเหตุสมผลของคาตอบแทนของผูสอบบัญชี จึงเห็นควรแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของกลุ มบริษัท ประจําป 2564 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2564 แตงตั้ง นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ ์ผู สอบบัญชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 7517 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรบัอนุญาต ทะเบียนเลขท่ี 7793 

เนื่องจากมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีอัตรา คาจางท่ีเหมาะสม และมีความเขาใจในธุรกิจ

ของบริษัทเปนอยางดี ซึ่งจะสงผลดีตอการตรวจสอบทางบัญชีอยางยิ่ง รวมทั้งการปฏิบัติหนาที่

ในปที่ผานมาไดสงมอบงานตรงเวลา ทําใหคณะกรรมการสามารถมีเวลาพิจารณาทบทวนได

อยางละเอียดรอบคอบ 

ทั้งนี้ บริษัทที่เปน สํานักงานสอบบัญชี และผูสอบบัญชีตามที่เสนอ ไมมีความสัมพันธ 

และสวนไดเสียกับบริษัท ผูบรหิาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยาง

ใดและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอยประจําป 2564 เปนจํานวนเงิน

ทั้งสิ้น 1,400,000 บาท และไมมีคาบริการอื่น ๆ 

 

ตารางเปรียบเทียบคาสอบบัญชี ป 2563 - 2564 

หนวย : บาท 

คาตอบแทน 
บริษัท สอบบัญชีธรรมนติิ จํากัด 

2563 2564 

บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 1,065,000 1,000,000 

บริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด 265,000 250,000 

บริษัท วินสตารเทค จํากัด 50,000 20,000 

บริษัท เอไอ ซอฟท จํากัด 95,000 90,000 

บริษัท รูมซ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 55,000 20,000 

บริษัท โคแมนช่ี โกโกจิ จํากดั 35,000 20,000 

รวม 1,565,000 1,400,000 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 15 ของ 19- 

ดังนั้น บริษัทฯ ไดเสนอใหผูถือหุนแตงตั้ง นายพีระเดช พงษสเถียรศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 

7517 หรือ นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793 จาก

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2564 และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงนิทั้งสิ้น 1,400,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน ๆ  

นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย เลขานุการบริษัท ไดสอบถามตอที่ประชุมวา ผูถือหุนทานใด

ตองการซกัถามเพิ่มเติม หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใด มีประเด็นสอบถามเก่ียวกับวาระดังกลาวนี้ 

มติที่ประชุม:   ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง นายพีระเดช พงษสเถียรศกัดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน

เลขที่ 4752 หรือ นางสาวสุลลิต อาดสวาง ผู สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที ่ 7517 หรือ 

นางสาวนันทนภัส วรรณสมบูรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7793  จากบริษัท สอบ

บัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2564 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบ

บัญชีเปนจํานวนเงินท้ังสิ้น 1,400,000 บาท และไมมีคาบริการอ่ืน ๆ ดวยคะแนนเสียงขางมากของ

จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยในวาระนี้ไมมีผูถือ

หุนเขารวมประชุมเพิ่ม รวมมีผูเขารวมประชุมทั้งหมด 71 ราย รวมจํานวนหุนทั้งหมดในวาระนี้ 

73,486,777 หุน คิดเปนรอยละ 54.8409 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทมี

รายละเอียดดังตอไปนี้ 

ผูถือหุน จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 

(1) เห็นดวย 73,486,777 100 

(2) ไมเห็นดวย 0 0 

(3) งดออกเสียง 0 0 

(4) บัตรเสีย 0 0 

รวมจํานวนเสียง : 73,486,777 100 

รวมผูเขารวมประชุม (ราย) : 71  

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา การประชุมไดดําเนินการครบตามระเบียบวาระ ซึ่ง

เมื่อไดสอบถามที่ประชุมแลว ปรากฏวา ไมมีวาระอ่ืน ๆ 

ผูถือหุน ไดมีประเด็นขอซักถาม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

คําถามท่ี 1 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

อยากทราบวาภาพรวมของจํานวนลูกคาในประเทศและตางประเทศที่ใชโปรแกรมของบริษัทเปนอยางไรใน

สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 16 ของ 19- 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ลูกคาของบริษัทแบงเปน 2 ประเภท 1.กลุมลูกคาใหมที่กําลังเปดโรงแรมมีการชะลอตัวลดลงเนื่องจาก

สถานการณการแพรระบาดโควิด -19 (COVID–19) ซึ่งสงผลกระทบในแงของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว 2.กลุมลูกคา

จายคาบํารุงรักษาโปรแกรมรายป ลดลงประมาณรอยละ 30 เนื่องจากโรงแรมบางแหงตองการลดคาใชจายบางสวน 

เพื่อที่จะรอใหสถานการณอุตสาหกรรมการทองเที่ยวในประเทศกลับมาดีขึ้น แตทางบริษัทไมไดรับแจงวามีลูกคาปด

โรงแรม 

คําถามที่ 2 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

จากการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ที่ผานมา ทางบริษัทไดเขาไปลงทุนกับการพัฒนาระบบ AI 

หรือไม ถามีอุตสาหกรรมใดที่ใชระบบ AI มากที่สุด 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ยังไมพบ ทางบริษัทพยายามหาบริษัทที ่จะเขารวมลงทุน ซึ่งมีบริษัทหลายรูปแบบ เชน Startup และ 

อุตสาหกรรมอื่น ๆ แตในดานของบริษัทท่ีพัฒนาระบบ AI ยังไมพบ 

คําถามที่ 3 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

บริษัทยังคงนโยบาย Work from Home สําหรับบุคคลากรบางสวนหรือไม ถาสถานการณการแพรระบาด

โรคโควิด -19 ไดคลี่คลายลง 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

หากสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID–19) คลี่คลายลง บริษัทอาจจะยกเลิก นโยบาย 

Work From Home 

คําถามที่ 4 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

บริษัทมีแนวคิดหรือแผนที่จะพัฒนาระบบ 5G หรือ สิ่งที่เก่ียวกับอินเทอรเน็ตในอนาคตหรือไม 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทในลักษณะพัฒนาระบบอินเทอรเน็ต หรือ ระบบ 5G เปนหนึ่งในเปาหมายเขารวมลงทุนของบริษัท 

บริษัทพยายามจะหาบริษัทเขารวมลงทุนในอุตสาหกรรมตาง ๆ  ซึ่งการพัฒนาระบบ 5G ถือวาอยูในเปาหมายของบริษัท 

อีกท้ังในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เชน Heath Care การเกษตร การขนสง และ อ่ืน ๆ แตตอนนี้บริษัทยังไมพบบริษัทท่ีจะเขา

รวมลงทนุ  

คําถามที่ 5 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

อยากทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปจากสถานการณการแพรระบาดโควิด -19 สงผลตอ

อุตสาหกรรมดานการทองเที่ยว หรือการสั่งอาหารจากโทรศพัทมือถือ หรืออื่น ๆ ที่เก่ียวของโดยตรงกับธุรกิจ 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 17 ของ 19- 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ในดานของธุรกิจโรงแรม ลูกคาที่เขาใชบริการโรงแรมไมไดสั่งอาหารออนไลน แตในดานของธุรกิจรานอาหาร

มีการสั ่งอาหารออนไลนอยูมาก ซึ ่งเกี่ยวของกับบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด ประธานจึงมอบหมายให  

นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล ประธานเจาหนาที่บริหารบริษัท ซินเนเจอร เทคโนโลยี จํากัด แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ระบบสั่ง

อาหารออนไลนจากโทรศัพท ซินเนเจอรเปนผูพัฒนาระบบการจัดการรานอาหาร ซึ่งซินเนเจอรอาจจะไมไดทําระบบใน

ลักษณะระบบสั่งอาหารออนไลนจากโทรศัพท เนื่องจากมีคาใชจายท่ีคอนขางสูง แตซินเนเจอรจะพัฒนาระบบการจัดการ

รานอาหารใหเชื่อมตอกับระบบสั่งอาหารออนไลนจากโทรศัพทมือถือ เพื่อเพ่ิมรายไดใหกับซินเนเจอรอีกหนึ่งชองทาง 

คําถามที่ 6 : นายปพน ไกรสิงหเดชา ผูถือหุนฝากคําถามมาจากทาง Line Official Comanche 

ในฐานะบริษัทเก่ียวของกับการพัฒนาซอฟแวรและเทคโนโลยี บริษัทมีมุมมองอยางไรในการถูก Disruption 

ของเทคโนโลยี ที่จะเปลี่ยนแปลงและสงผลกระทบตอภาพรวมของการดําเนินชีวิต สังคมและเศรษฐกิจในอนาคต  

(ทั้งในสถานการณการแพรระบาดโรคโควิด -19 และหลังจากการแพรระบาดโรคโควิด – 19 ไดคล่ีคลายลง) 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทประเภท Startup หรือ SME อาจจะเสียเปรียบในเร่ืองการหาเงินทุนยากขึ้น บริษัทท่ีไดเปรียบจะเปน

บริษัทที่มีฐานลูกคาเยอะและมีเงินในบริษัทพอสมควร ซึ่งในดานของธุรกิจประเภทเทคโนโลยีจะเปนในลักษณะแบบนี้ 

คําถามที่ 7 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง  

อยากใหอธิบายรายละเอียดในวาระที่ขออนุมัติจากผูถือหุน ในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2563 ที่

ผานมา 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

บริษัทไดคุยอยูกับบริษัทที่นาสนใจอยูประมาณ 5- 6 บริษัท แตมาในลักษณะ Startup ซึ่งตั้งมูลคาของ

บริษัทคอนขางสูง บริษัทมองวาอาจจะมีความเสี่ยงสูงในการลงทุน อยางไรก็ตามบริษัทพยายามหาบริษัทที่จะเขารวม

ลงทุนตอไป 

คําถามที่ 8 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

บริษัทมีแผนรองรับอยางไร สําหรับแอปพลิเคช่ัน โกโกจิ หากอุตสาหกรรมการทองเท่ียวยังไมดีข้ึน 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร  

บริษัทพยายามจะหาธุรกิจใหม ๆ ในดานการจองผานแอปพลิเคช่ัน โกโกจิ เชน การจองโรงแรม รานอาหาร 

ตั๋วเครื่องบิน  ซึ่งบริษัทจะใชแอปพลิเคชั่น โกโกจิ ในการพัฒนาระบบการจองตอไป ซึ่งตอนนี้บริษัทพยายามหา

โรงแรมเขามาเปนสมาชิกแอปพลิเคชั่น โกโกจิ ใหมากที่สุด  

คําถามที่ 9 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

อยากทราบรายละเอียดของแอปพลิเคชั่น โกโกจิ วามีฟงกชั่นใดท่ีแตกตางจากแอปพลิเคชั่นคูแขง 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 18 ของ 19- 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

แอปพลิเคชั่น โกโกจิ อาจจะเสียเปรียบเรื่องของการโฆษณา แตโกโกจิจะไดเปรียบในเรื่องของนวัตกรรม

ทางดานของโรงแรม ซึ่งบริษัทพัฒนาระบบ Plug in ที่สามารถเชื่อมตอระหวางแอปพลิเคชั่น โกโกจิ กับ โปรแกรม 

COMANCHE เปนระบบบริหารจัดการโรงแรม ซึ่งทําใหเกิดความสะดวกขึ้นในการใชงานและโอกาสเกิดความผิดพลาด

ของคน (Human Error) เปนไปไดนอยกวา จึงอาจจะทําใหแอปพลิเคช่ัน โกโกจิ อาจจะไดเปรียบกวาคูแขงในดานนี้ 

คําถามที่ 10 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

ปจจุบันบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผูถือหุนใหญ อยากทราบวามีผลตอการบริหารหรือไม หรือ สามารถสราง

โอกาสในธุรกิจใหม ๆ มากขึ้นหรือไม 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

ผูถือหุนใหญที่เขามาถือหุนของบริษัทมีความกวางขวางมากในอุตสาหกรรมอื่นนอกเหนือจากดานทองเที่ยว 

บริษัทจึงอยากไดองคความรูแนวคิดในดานอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ เพ่ือที่จะไมเสียโอกาสในการลงทุนในอุตสาหกรรมอ่ืน ๆ 

จากผูถือหุนใหญรายใหม 

คําถามที่ 11 : นายกิตติพงษ กําธรเจริญ ผูถือหุนมาดวยตัวเอง 

 บริษัทมีแผนที่จะจัดประชุมสามัญผูถือหุนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสหรือไม 

คําตอบ : นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ ประธานเจาหนาที่บริหาร 

 บริษัทอยากจะจัดการประชุมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสในการประชุมครั้งนี้ แตเนื่องจากสถานการณการ

แพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID – 19) ในประเทศกลับมาระบาดเพิ่มขึ้น ทําใหบริษัทไมสามารถจัดเตรียมการ

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสไดตามวันที่บริษัทไดกําหนดไว แตอยางไรก็ตามบริษทั

อาจจะจัดประชุมสามัญผูถือหุนในรูปแบบไฮบริด เนื่องจากผูถือหุนบางทานอาจจะไมสะดวกเขารวมประชุมผูถือหุน

ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ ่งในการประชุมผู ถือหุนครั ้งถัดไปมีความเปนไปไดที่จะจัดในรูปแบบไฮบริด หาก

สถานการณการแพรระบาดโรคโควิด – 19 (COVID – 19) ยังคงแพรระบาดอยูในขณะนั้น 

 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา เมื่อไมมีผู ถือหุ นสอบถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติมใด ๆ และเพื่อใหเปนไปตาม

หลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเพื่อการตรวจสอบคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมดไว เพื่อเปนหลักฐาน

อางอิงและตรวจสอบได จากนั้น ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ใหการสนับสนุนและไดสละเวลาอันมีคาเขารวม

ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 และไดกลาวปดการประชุม 

ปดการประชุม: เวลา 15.00 น. 
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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

-หนา 19 ของ 19- 

อนึ่ง สรุปจํานวนผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งสิ้น 71 

ราย คิดเปนจํานวนหุนรวมกันไดทั้งสิ้น 73,486,777 หุน หรือคิดเปนรอยละ 54.8409 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 

จํานวน 134,000,000 หุน โดยบริษัทฯ ไดตรวจสอบคะแนนเสียงเปนที่เรียบรอยแลว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

(นายสมบูรณ ศุขีวิริยะ) 

ประธานที่ประชุม 

_________________________ 

(นายนิกุล ตั้งนิลทรัพย) 

เลขานุการบริษัท / ผูบันทึกการประชุม 

รับรองความถูกตองโดย : 

 

 

 

_________________________  _________________________ 

(นายสมบูรณ ศุขีวิรยิะ)   (นายฉัตรชัย โตเลิศมงคล) 

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
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เอกสารแนบ 3 

ประวัติกรรมการท่ีเสนอใหแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระ 

ชื่อ-สกลุ นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง กรรมการบริษัท 

กรรมการอิสระ 

กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

อายุ 58 ป 

การศึกษา - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 

การอบรม - หลักสตูร วบส 3 สถาบันพัฒนบรหิารศาสตร (นิดา) 

- หลักสตูร IDE to IPO รุน 2 

- หลักสตูร Executive Development Program (EDP3) - SET 

- หลักสตูร Director Certificate Program – IOD 

- หลักสตูร TEPCOT13 

- หลักสตูร The story 4 มหาวิทยาลยัศรีปทุม 

- หลักสตูร SML 3 วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

ประวัติการทํางาน - 2565 – ปจจุบัน 

   บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการอิสระ 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

2537 – 2556 

   บรษัิท โกลบอล คอนเน็คช่ันส จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการบริหาร และผูกอตั้ง 

การถือหุนในบริษัท 

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ไมม ี

การเขาประชุมในป 2564 เปนกรรมการใหมท่ียังไมเคยดํารงตําแหนง 

วันท่ีเขาเปนกรรมการบริษัท 22 กุมภาพันธ 2565 

จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท - 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารใน

กิจการอ่ืน ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง 

ผลประโยชนหรือมีสภาพเปนการแขงขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมม ี
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เอกสารแนบ 3 

 

ประวัติกรรมการท่ีเสนอใหแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนตําแหนงตามวาระ 

ชื่อ-สกลุ ดร. กําพล บุรยิเมธากุล 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตงต้ัง กรรมการบริษัท 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

อายุ 43 ป 

การศึกษา - ปริญญาเอก เทคโนโลยสีารสนเทศ มหาวิทยาลยัอัสสมัชัญ 

- ปริญญาโท Telecom Management, DePaul University, Chicago 

ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวะคอมพิวเตอร มหาลัยรงัสิต 

การอบรม - หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 181/2564 

- ประกาศนียบัตร IT Risk Management George Washington 

University ประเทศสหรัฐอเมริกา 

- ประกาศนียบัตร Digital Communication BBC Academy , 

Birmingham, สหราชอาณาจักร 

ประวัติการทํางาน - 2564 – ปจจุบัน 

   บริษัท โคแมนช่ี อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการบริษัท 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

- กรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

- 2564 – ปจจุบัน 

   บรษัิท เฮลท เอ็มไพร คอรปอเรช่ัน จํากัด (มหาชน) 

- กรรมการบริษัท 

- 2564 – ปจจุบัน 

   บริษัท เน็คท เบ็ทเตอร จํากัด 

- ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 

- 2563 – ปจจุบัน 

   บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด 

- ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ 
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เอกสารแนบ 3 

- 2561 – ปจจุบัน 

   บริษัท เอ็นที ไอบัซซ จํากัด 

- ท่ีปรึกษาดานกลยุทธทางธุรกิจ 

การถือหุนในบริษัท  

(ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564) 

ไมมี  

การเขาประชุมในป 2564 ประชุมคณะกรรมการบริษัทจํานวน 5 ครั้ง เขาประชุม 3 ครั้ง 

วันท่ีเขาเปนกรรมการบริษัท 14 พฤษภาคม 2564 

จํานวนปท่ีเคยดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท 7 เดือน 

การดํารงตําแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารใน

กิจการอ่ืน ท่ีอาจทําใหเกิดความขัดแยงทาง 

ผลประโยชนหรือมีสภาพเปนการแขงขัน

ทางธุรกิจกับบริษัท 

ไมม ี

ท้ังน้ี นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ และดร. กําพล บุริยเมธากุล มีคุณสมบัติตรงตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ 

สามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑท่ีเก่ียวของ 
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ขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระท่ีเปนตัวแทนรับมอบฉันทะในการประชุมผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตนเองได สามารถท่ีจะมอบฉันทะใหกรรมการอิสระดังตอไปน้ี เขารวมประชุมแทน 

1. ดร. สมชาย วงศทรัพยสิน 

 ตําแหนง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

   ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการท่ีด ี

 อายุ : 50 ป 

 ท่ีอยู  : 99/160 หมู 8 ต.ราชาเทวะ 

   อําเภอบางพลี สมุทรปราการ 

 สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม :   - ไมมี - 

 รอยละการถือหุนในบริษัท :   - ไมมี - 

___________________________________________________________________________________________ 

 

2. ดร. สุนทร พิบูลเจริญสิทธิ์ 

 ตําแหนง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

   กรรมการตรวจสอบ 

   ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

 อายุ : 50 ป 

 ท่ีอยู  : 35/168 ถนนเอกชัย เมืองบางน้ําจืด  

   สมทุรสาคร 

 สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม :   - ไมมี - 

 รอยละการถือหุนในบริษัท :   - ไมมี - 

___________________________________________________________________________________________ 

 

3. นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ 

 ตําแหนง : กรรมการอิสระ / กรรมการบริษัท 

   กรรมการตรวจสอบ  

   กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 อายุ : 58 ป 

 ท่ีอยู  : 9/196 ถนนปญญารามอินทรา แขวงคันนายาว  

   เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 

 สวนไดเสียในการพิจารณาวาระการประชุม :   - ไมมี - 

 รอยละการถือหุนในบริษัท :   - ไมมี -

___________________________________________________________________________________________ 
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เอกสารแนบ 4 

นิยามกรรมการอิสระ 

บริษัทไดกําหนดนิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท เทากับประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

ท่ี ทจ.28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม ฉบับลงวันท่ี 15 ธันวาคม พ.ศ. 2551 (รวมท้ังท่ี

ไดมีการแกไขเพ่ิมเติม) ดังน้ี 

(1) ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดในบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี โดยใหนับรวมหุนท่ีถือโดยผูเก่ียวของดวย 

(2) ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือ

ของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนเขา

ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

(3)  ไมมี หรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมี

อํานาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไม

เปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผูมีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ 

บริษัทยอย บรษัิทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะ

ดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ปกอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการตรวจสอบ อีกท้ังไมมี

ผลประโยชนหรือสวนไดสวนเสียไมวาทางตรงหรือทางออมท้ังในดานการเงินและการบริหารงานของบริษัท 

บริษัทในเครือ บริษัทรวม หรือบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในลักษณะท่ีจะทําใหขาดความเปนอิสระ 

(4) ไมมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปนบิดามารดา คูสมรส  

พ่ีนอง และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของกรรมการรายอ่ืน ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญของบริษัท ผูมีอํานาจ

ควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอช่ือเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และ

บริษัทยอย 

(5) ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชนของกรรมการบริษัท ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูถือหุน ซึ่งเปนผูท่ีเก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ นอกจากน้ีแลวยังตองสามารถแสดงความเห็นหรือ

รายงานไดอยางมีอิสระ ตามภารกิจท่ีไดรับมอบหมายโดยไมตองคํานึงถึงผลประโยชนใด ๆ ท่ีจะมาบีบบังคับ

ใหไมสามารถแสดงความเห็นไดตามท่ีพึงจะเปน 

(6) ไมเปนหรือเคยเปนผูตรวจสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ  

ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม 

หรือหุนสวนผูจัดการของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม  

หรือผูมอํีานาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป 

กอนวันไดรับแตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 
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(7) ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหการบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรับคาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม 

ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของ

ผูใหบริการวิชาชีพน้ันดวย เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันไดรับ

แตงตั้งใหเขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบ 

(8) ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปน

หุนสวนท่ีมีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษา ท่ีรับ

เงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบ

กิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

(9) ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 

(10) คณะกรรมการตรวจสอบตองเปนกรรมการอิสระของบริษัท ตามคุณสมบัติท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด 
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ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน 

คณะกรรมการ 

ขอ 19.  ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งคณะกรรมการ ประกอบดวยกรรมการอยางนอยหา (5) คน ใหเปนผูรับผิดชอบจัดการกิจการ

ทั ้งปวงของบริษัท และมีอํานาจหนาที ่ด ําเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค ขอบังคับของบริษัทมติของ 

ท่ีประชุมใหญผูถือหุน อีกท้ังมีอํานาจกระทําการใด ๆ ตามท่ีระบุไวในหนังสือบริคณหสนธิ หรือท่ีเก่ียวของกับการดังกลาวน้ัน ท้ังน้ี

กรรมการจะเปนผูถือหุนของบริษัทหรือไมก็ได 

กรรมการไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนกรรมการท้ังหมดน้ันตองมีถ่ินท่ีอยูในราชอาณาจักร และกรรมการท้ังหมด

ของบริษัท จะตองเปนผูมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ขอ 21. เวนแตท่ีไดกําหนดไวในขอ 25. ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหน่ึงหุนตอเสียงหน่ึง 

(2) ผูถือหุนจะใชสิทธิเลือกเพยีงบคุคลเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได แตทั้งนี้ตองไมเกินจํานวนกรรมการท่ีจะพึง

เลือกตั้งในครั้งน้ัน 

(3) ในกรณีที่ผูถือหุนใชสิทธิเลือกบุคคลมากกวาหนึ่งคนเปนกรรมการ ผูถือหุนมีสิทธิลงคะแนนเสียงใหแกบุคคลแตละ

ทานน้ันไดเทากับจํานวนคะแนนเสียงท่ีตนมีอยู ท้ังน้ี โดยจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(4) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลําดับลงมาเปนผูไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการเทาจํานวนกรรมการที่จะพึง

เลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ใหประธานในที่ประชุมเปนผูออกเสียงชี้ขาดเพื่อใหไดจํานวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน

ครั้งน้ัน 

ขอ 22. ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตําแหนง ถาจํานวนกรรมการจะแบง

ออกใหตรงเปนสาม (3) สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหใชวิธีจับสลากกันวาผูใดจะออก 

สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดน้ันเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการท่ีออกตามวาระน้ันอาจไดรับเลือก

เขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได 

ขอ 23. นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว กรรมการพนจากตําแหนงเมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด 
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(4) ท่ีประชุมผูถือหุนลงมติใหออก  

(5) ศาลมีคําสั่งใหออก 

ขอ 24. กรรมการคนใดจะลาออกจากตําแหนง ใหยื่นใบลาออกตอบริษัท การลาออกมีผลนับแตวันที่ใบลาออกไปถึงบริษัท

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหน่ึง จะแจงการลาออกของตนใหนายทะเบียนทราบดวยก็ได  

ขอ 25. ในกรณีที ่ตําแหนงกรรมการวางลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ใหคณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมี

คุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมายเขาเปนกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เวนแตวาระของ

กรรมการจะเหลือนอยกวาสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งไดรับเลือกใหเปนกรรมการแทนจะอยูในตําแหนงไดเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยู

ของกรรมการท่ีตนแทนน้ัน 

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งตองประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนกรรมการที่ยัง

เหลืออยู 

ในกรณีที่ตําแหนงกรรมการวางลงจนจํานวนกรรมการเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม ใหกรรมการที่เหลืออยู

จัดใหมีการประชุมผูถือหุนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทนตําแหนงท่ีวางท้ังหมดน้ันภายในหน่ึง (1) เดือนนับแตวันท่ีจํานวนกรรมการวาง

ลงจนเหลือนอยกวาจํานวนที่จะเปนองคประชุม และบุคคลซึ่งเขาเปนกรรมการแทนอยูในตําแหนงเพียงเทาวาระที่ยังเหลืออยูของ

กรรมการซึ่งตนแทน 

ขอ 26. ท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหกรรมการคนใดออกจากตําแหนงกอนถึงคราวออกตามวาระไดดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในสี่ (3/4) ของจํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุนนับรวมกันได

ไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนหุนท่ีถือโดยผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) ท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง 

ขอ 35. หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการมีสิทธิ

ไดรับคาตอบแทน เบ้ียประชุม เบ้ียเลี้ยง และสวัสดิการตาง ๆ จากบริษัท ในรูปของเงินบําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทน

ในลักษณะอื่นทํานองเดียวกัน ตามระเบียบขอบังคับของบริษัทหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณากําหนดโดยอาศัยมติซึ่ง

ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม โดยอาจกําหนดเปน

จํานวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑ และจะกําหนดไวเปนคราว ๆ ไปหรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได 

และนอกจากน้ันใหไดรับเบ้ียเลี้ยงและสวัสดิการตาง ๆ ตามระเบียบของบริษัท 

ความในวรรคหนึ่ง ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการในอนัที่จะ

ไดรับคาตอบแทนและผลประโยชนในฐานะท่ีเปนพนักงานหรือลูกจางของบริษัทอีกทางหน่ึง 
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การประชุมผูถือหุน 

ขอ 36. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดของรอบป

บัญชีของบริษัท ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งของสํานักงานใหญ จังหวัดใกลเคียง หรือสถานท่ีอ่ืนใดตามท่ีประธานกรรมการจะเห็นสมควร

และการประชุมคราวอ่ืนบรรดาท่ีมีนอกจากน้ี เรียกวา การประชุมวิสามัญ 

ขอ 37. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนซึ่งมีหุนนับ

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

รวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก

ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย 

ในกรณีน้ี ใหคณะกรรมการจัดประชุมผูถือหุนภายในหน่ึง (1) เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือเชนวาน้ันจากผูถือหุน 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนที่มีสิทธิเขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตองเปนผูถือหุนที่มีชื่ออยูในทะเบียน 

ผูถือหุน ณ วันที่คณะกรรมการกําหนด และจํานวนหุนที่ผูถือหุนแตละรายจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใหเปนไปตามที่ปรากฏใน

ทะเบียนผูถือหุนในวันเดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิของบุคคลดังกลาวยอมไมถูกกระทบกระเทือน แมวาทะเบียนผูถือหุน ณ วันประชุม 

ผูถือหุนจะมีขอมูลเปลี่ยนแปลงแลว 

วันท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงตองเปนวันท่ีลวงหนากอนวันประชุมผูถือหุนไมเกินสอง (2) เดือน 

ขอ 39. ในการเรียกประชุมผูถือหุน ไมวาเปนการประชุมสามัญ หรือการประชุมวิสามัญ ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัด

ประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดย

ระบุวาเปนเรื่องท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงให

ผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม หรือไมนอยกวาระยะเวลาอื่นใดสําหรับเรื่องที่จะเสนอตอท่ี

ประชุมตามท่ีกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วัน และไม

นอยกวาสาม (3) วันกอนวันประชุมดวย 

 คําบอกกลาวท่ีสงใหบรรดาผูถือหุนน้ันใหสงโดยทางไปรษณียลงทะเบียน 

ขอ 40. ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวเขาประชุมและออกเสียงแทนตนก็ได หนังสือมอบฉันทะตองลง

วันที่และลายมือชื่อของผูถือหุนที่มอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบที่นายทะเบียนกําหนด โดยมีรายละเอียดอยางนอย

ดังตอไปน้ี 

(1) จํานวนหุนท่ีผูมอบฉันทะถืออยู 

(2) ช่ือผูรับมอบฉันทะ 

(3) ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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หนังสือมอบฉันทะนี้จะตองมอบใหแกประธานกรรมการหรือผูที่ประธานกรรมการกําหนด ณ ที่ประชุมกอนผูรับมอบ

ฉันทะเขาประชุม 

ขอ 41. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ บุคคลท้ังท่ีเปนผูถือหุนและไมไดเปนผูถือหุนท่ีไดรับมอบฉันทะยอมมีสิทธิออกเสียงตามจํานวนท่ี

ไดรับมอบฉันทะ นอกเหนือจากการออกเสียงสวนตัวในกรณีท่ีตนเปนผูถือหุน 

ขอ 42. ในการประชุมผูถือหุนทุกครั้ง ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน 

หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดแลวท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวม

ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมน้ันเปนอันระงับไป ถา

การประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ ใหนัดประชุมใหม และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไม

นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมบังคับวาจะตองครบองคประชุม 

ขอ 43. ในการประชุมผูถือหุน ใหประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุม ถาประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมสามารถ

ปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไมอยูในท่ี

ประชุมหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม 

ขอ 44. ประธานในท่ีประชุมผูถือหุนมีหนาท่ีควบคุมการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทวาดวยการประชุม ในการน้ีตอง

ดําเนินการประชุมใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตที่ประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับ

ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเสรจ็ตามวรรคหน่ึงแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ี

จําหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระไมเสร็จตามวรรคหน่ึง หรือพิจารณาเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอไมเสร็จ

ตามวรรคสอง แลวแตกรณี และจําเปนตองเลื่อนการพิจารณา ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งตอไป และ

ใหคณะกรรมการสงหนังสือนัดประชุม โดยระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน

กอนวันประชุม ทั้งนี้ ใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วัน และไมนอยกวาสาม (3) วันกอนวัน

ประชุมดวย 

ขอ 45. เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในขอบังคับน้ี การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการออกเสียงโดย

วิธีชูมือ หรือโดยการลงคะแนนลับน้ัน ใหหุนหน่ึง (1) หุนมีเสียงหน่ึง (1) เสียง ผูถือหุนรายใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใด ผูถือ
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หุนรายนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นให

ประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนจํากัดหรือบริษัทจํากัดมาเปนของบริษัท 

(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สําคัญ การ

มอบหมายใหบุคคลอื่นเขาจัดการธุรกิจของบริษัทหรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงคจะ

แบงกําไรขาดทุนกัน 

(ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิหรือขอบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 

(ฉ) การออกหุนกูเพ่ือเสนอขายตอประชาชนท่ัวไป 

(ช) การควบหรือเลิกบริษัท 

ขอ 46. กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทําอยางนอยมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอท่ีประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปท่ีผานมา  

(2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทในรอบปบัญชีท่ีผานมา 

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร การจายเงินปนผลและการจัดสรรเงินไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

(5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี 

(6) กิจการอ่ืน ๆ 

ขอ 47. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตามคํานิยามของกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยตกลงเขาทํารายการท่ี

เก่ียวโยงกันหรือมีการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยท่ีสําคัญของบริษัท ตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย ใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวในเรื่องน้ัน ๆ ดวย 
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การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี 

ขอ 48. รอบปบัญชีของบริษัท เริ่มตนในวันท่ี 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวันท่ี 31 ธันวาคมของทุกป 

ขอ 49. บริษัทตองจัดใหมีการทําและเก็บรักษาบัญชี ตลอดจนการสอบบัญชี ตามที่กําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ และตอง

จัดทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนอยางนอยครั้งหน่ึงในรอบสิบสอง (12) เดือนอันเปนรอบปบัญชีของบริษัท  

 สมุดและบัญชีทั้งหลายของบริษัทจะตองจัดทําและเก็บรักษาไวตามหลักการและวิธีปฏิบัติของการบัญชีสากลซึ่งเปนท่ี

ยอมรับกันโดยท่ัวไปในประเทศไทย 

ขอ 50. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทํางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทและ

เสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญประจําปเพ่ือพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนน้ี ในกรณีน้ี 

คณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนน้ันใหเสร็จกอนนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือ

หุนเพ่ือพิจารณาและอนุมัติในการประชุมสามัญประจําป 

ขอ 51. คณะกรรมการตองจัดใหมีบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนซึ่งกลาวถึงเรื่องตอไปนี้ไวใหถูกตองและ

สมบูรณ คือ 

(1) จํานวนรายได และคาใชจาย ท้ังรายการอันเปนเหตุใหไดรับหรือจายเงินทุกรายการและกําไรหรือขาดทุนของบริษัท 

(2) สินทรัพยและหน้ีสินของบริษัท 

(3) เงินทุนสวนของผูถือหุนและเงินทุนสํารอง 

ขอ 52. คณะกรรมการตองจัดสงเอกสารดังตอไปน้ีใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจําป 

(1) สําเนางบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนท่ีผูสอบบัญชีตรวจสอบแลว พรอมกับรายงานการตรวจสอบบัญชี

ของผูสอบบัญชี 

(2) รายงานประจําปของคณะกรรมการ และเอกสารประกอบรายงานดังกลาว (หากมี) 

ขอ 53. ใหท่ีประชุมสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทและใหกําหนดจํานวนเงินคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีน้ัน ผูสอบ

บัญชีซึ่งพนจากตําแหนงไปแลวน้ันมีสิทธิท่ีจะไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงไดอีก  

ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้ บริษัทตองจัดใหมีการ

หมุนเวียนผูสอบบัญชีตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือกฎหมายอื่นท่ี

เก่ียวของ 

ขอ 54. ผูสอบบัญชีมีอํานาจในการตรวจสอบบัญชี เอกสาร และหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายไดรายจาย ตลอดจนทรัพยสินและ

หนี้สินของบริษัทไดในระหวางเวลาทําการของบริษัท ในการนี้ ใหผู สอบบัญชีมีอํานาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจาง  
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ผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใด ๆ ของบริษัทและตัวแทนของบริษัท รวมท้ังใหบุคคลเหลาน้ันช้ีแจงขอเท็จจริงหรือสงเอกสาร หรือหลักฐาน

เก่ียวกับการดําเนินกิจการของบริษัทได 

ขอ 55. ผูสอบบัญชีมีหนาที่รวมประชุมในการประชุมผูถือหุนของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบแสดงฐานะการเงินบัญชกํีาไร

ขาดทุน และปญหาเก่ียวกับบัญชีของบริษัทเพ่ือช้ีแจงการตรวจสอบบัญชีตอผูถือหุน และใหบริษัทจัดสงรายงานและเอกสารท้ังหมด

ของบริษัทท่ีผูถือหุนจะพึงไดรับในการประชุมผูถือหุนครั้งน้ัน แกผูสอบบัญชีดวย 

เงินปนผลและเงินสํารอง 

ขอ 56. หามมิใหบริษัทจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกําไรซึ่งรวมถึงกําไรสะสม ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุน

สะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 

 เงินปนผลใหแบงจายตามจํานวนหุน หุนละเทา ๆ กัน เวนแตในกรณีท่ีบริษัทออกหุนบุริมสิทธิและกําหนดใหหุนบุริมสิทธิ

ไดรับเงินปนผลแตกตางจากหุนสามัญ ใหจัดสรรเงินปนผลตามที่กําหนดไว ทั้งนี้ การจายเงินปนผลตองไดรับการอนุมัติจากท่ี

ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราว เมื่อเห็นวาบริษัทมีกําไรสมควรพอที่จะทํา

เชนนั้น และเมื่อไดจายเงินปนผลแลว ใหรายงานการจายเงินปนผลดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมผูถือหุนคราว

ตอไป 

 ในกรณีท่ีบริษัทยังจําหนายหุนไมครบตามจํานวนท่ีจดทะเบียนไว หรือบริษัทไดจดทะเบียนเพ่ิมทุนแลว บริษัทจะจายเงิน

ปนผลท้ังหมดหรือบางสวนโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน โดยไดรับความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถือหุนก็ได 

 การจายเงินปนผล ใหกระทําภายในหน่ึง (1) เดือนนับแตวันท่ีท่ีประชุมผูถือหุน หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ แลวแต

กรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปนหนังสือไปยังผูถือหุน และใหโฆษณาคําบอกกลาวการจายเงินปนผลนั้นในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไม

นอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 57. บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวาหนึ่งในยี่สิบ (1/20) ของกําไรสุทธิประจําป 

หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสิบ (1/10) ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากทุนสํารองดังกลาวขางตนแลว คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุ นลงมติใหจัดสรรเงินสํารองอื่น ๆ ตามท่ี

เห็นสมควรเพ่ือการดําเนินกิจการของบริษัทก็ได 
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แผนที่ โรงแรม แกรนด ฟอรจูน กรุงเทพ 
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เอกสารหลักฐานท่ีตองนํามาแสดงในการลงทะเบียนเขารวมประชมุ 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม 

 บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขารวมประชุมผูถือหุนกอนเริ่มการประชุมไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง หรือตั้งแตเวลา 

12.30 น. เปนตนไป ของวันท่ี 22 เมษายน 2565 ณ สถานท่ีประชุม ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุมผูถือหุนท่ีแนบมาพรอม

หนังสือเชิญประชุมฉบับน้ี 

หนังสือมอบฉันทะ 

ดวยกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดมีประกาศ เรื่อง กําหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 

2550 ดังน้ัน บริษัทจึงไดจัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะใหแกผูถือหุนเพ่ือใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวมประชุมไดดวยตนเอง

สามารถมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมแทน หรือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเปนผูออกเสียงลงคะแนนแทน 

ดังน้ี 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปท่ีงายไมซับซอน 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเปนแบบท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีตองการจะมอบฉันทะไวชัดเจนและ

ตายตัว 

 หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเปนแบบท่ีกําหนดรายการตาง ๆ ท่ีตองการจะมอบฉันทะไวชัดเจนและ

ตายตัว และกําหนดไวใหใชเฉพาะกรณีท่ีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศ และแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 

และโปรดนําแบบฟอรมลงทะเบียนท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีซึ่งมบีารโคดปรากฏอยูมาในวันประชุม 

ผูถือหุนดวย 

ท้ังน้ี ผูถือหุนสามารถเลือกใชหนังสือมอบฉันทะไดเฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหน่ึงแบบใดเทาน้ัน เวนแตผูถือ

หุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน สามารถใช

หนังสือมอบฉันทะไดท้ังแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหน่ึงแบบใด 

เอกสารท่ีผูเขารวมประชุมตองแสดงกอนเขารวมประชุม 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง   

 ใหแสดงเอกสารตัวจริงท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตร

 ประจําตัวขาราชการ หรือใบขับข่ี และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุลใหยื่นหลักฐานประกอบดวย  

  แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีซึ่งมีบารโคดปรากฏอยู 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

  หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ

และผูรับมอบฉันทะ 
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  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งยังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะและผูมอบฉันทะไดลงช่ือรับรอง

สําเนาถูกตอง 

กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม (ตอ) 

  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะไดลงช่ือ

รับรองสําเนาถูกตอง ท้ังน้ี ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงท่ีสวนราชการออกให ณ จุด

ลงทะเบียน 

  แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีซึ่งมีบารโคดปรากฏอยู 

นิติบุคคล 

1. กรณีผูแทนของผูถือหุน (กรรมการ) เขารวมประชุมดวยตนเอง 

  สําเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลของผูถือหุนท่ีออกมาไมเกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทน

นิติบุคคล (กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูเขารวมประชุมมีอํานาจ

กระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งยังไมหมดอายุและรับรองสําเนาแลวของผูแทนนิติบุคคล ท้ังน้ี 

ผูแทนนิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารตัวจริงท่ีสวนราชการออกให ณ จุดลงทะเบียน 

  แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู 

2. กรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 

  หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือช่ือของผูแทน

นิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะ 

  สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุนท่ีออกมาไมเกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสําเนา

ถูกตอง โดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบ

ฉันทะมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหและยังไมหมดอายุของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปน 

ผูมอบฉันทะและลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง 

  สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหซึ่งยังไมหมดอายุของผูรับมอบฉันทะและผูรับมอบฉันทะไดลงช่ือ

รับรองสําเนาถูกตอง ท้ังน้ี ผูรับมอบฉันทะโปรดแสดงเอกสารตัวจริงท่ีสวนราชการออกใหของผูรับ

มอบฉันทะ ณ จุดลงทะเบียน 

  แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู 

3. กรณีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝาก

และดูแลหุน 

3.1  ใหเตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีนิติบุคคล ขอ 2  

3.2  ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศมอบใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน ตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีเพ่ิมเติม 
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  หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศให Custodian เปนผูดําเนินการ

ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

ในกรณีท่ีผูถือหุนท่ีเปนผูลงทุนตางประเทศมอบใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูลงนามในหนังสือ

มอบฉันทะแทน ตองสงหลักฐานดังตอไปน้ีเพ่ิมเติม (ตอ) 

  หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตใหประกอบธุรกิจ 

Custodian ท้ังน้ี เอกสารท่ีมิไดมีตนฉบับเปนภาษาอังกฤษจะตองจัดทําคําแปลภาษา

อังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลน้ันรับรองความถูกตองของ

คําแปล 

  แบบฟอรมลงทะเบียนท่ีแนบมาพรอมหนังสือเชิญประชุมฉบับน้ีซึ่งมี Barcode ปรากฏอยู 
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แบบ ก. หนา (Form A. Page) 1/2 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 

Proxy (Form A) 

เลขทะเบียนผูถือหุน __________________     เขียนที่_____________________________________ 

Shareholders’ Registration No.     Written at 

 

วันที่  _____ เดือน   _____________ พ.ศ.  ________ 

              Date    Month         Year 

 

(1)  ขาพเจา___________________________________________________________ สัญชาติ       ________________________________ 

      I/We         Nationality 

     อยูบานเลขที ่_________________________________________________________________________________________________ 

     Address 

 

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

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

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม_____________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง ดังนี้ 

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

 หุนสามัญ _________________________หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง 

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

 หุนบุริมสิทธิ         _________________________หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง 

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

 

(3)  ขอมอบฉันทะให 

      hereby appoint 

      (1)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที่______________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ____________________________      อําเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

      (2)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที่______________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ____________________________      อําเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

      (3)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที่______________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ____________________________      อําเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

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

คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันศุกรที่  

22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองแพลตตินัม ชั้น  3 โรงแรมแกรนด ฟอรจูน ก รุงเทพ เลขที่  1 ถนนรัชดาภิ เษก แขวงดินแดง  

เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 P.M. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand Fortune Hotel Bangkok No.1 

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

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุมนั้น ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

 

 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมสามารถแบงแยกจาํนวนหุนใหผูรับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได 

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

be divided to more than one proxy holder in order to divide the vote. 
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แบบ ข. หนา (Form B. Page) 1/5 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 

Proxy (Form B) 

เลขทะเบียนผูถือหุน __________________     เขียนที่_____________________________________ 

Shareholders’ Registration No.     Written at 

 

วันที่  _____ เดือน   _____________ พ.ศ.  ________ 

              Date    Month         Year 

 

(1)  ขาพเจา___________________________________________________________ สัญชาติ       ________________________________ 

      I/We         Nationality 

     อยูบานเลขที ่_________________________________________________________________________________________________ 

     Address 

 

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

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

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม_____________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง ดังนี้ 

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

 หุนสามัญ _________________________หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง 

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

 หุนบุริมสิทธิ         _________________________หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง 

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

 

 (3)  ขอมอบฉันทะให 

      hereby appoint 

      (1)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที่______________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ____________________________      อําเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

      (2)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที่______________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ____________________________      อําเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

      (3)  ชื่อ_____________________________________________  อายุ ______________ป       อยูบานเลขที่______________________ 

            Name                                                                      Age                    years,     residing at 

            ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ____________________________      อําเภอ/เขต _______________________ 

            Road                                        Tambol/Khwaeng                                          Amphoe/Khet 

            จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

            Province                                           Postal Code                                               or 

 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

( Affix 20 Baht duty) 
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แบบ ข. หนา (Form B. Page) 2/5 

คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันศุกรที่  

22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด ฟอรจูน กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 P.M. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand Fortune Hotel Bangkok No.1 

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

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

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุนประจาํป 2564 

 Agenda No. 1 The Consideration and certification of the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564 

 Agenda No. 2 The Acknowledgment of the Annual Report on the business operation of the Company for 2021. 

 (ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ) 

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

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจําป 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 Agenda No. 3 The Consideration and approval of the Financial Statements for the year 2021 ended 31st December 2021. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล 

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

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ 

 Agenda No. 5 The Consideration and approval of the appointment of directors to replace retiring directors. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 

  การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี ้

The election of the individual director, namely; 

1.  นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ / Mr. Siri Thirawattanawong 

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 

2.  ดร.กําพล บุริยเมธากุล / Dr. Kumpol Buriyameathagul 

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประจาํป 2565 

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

year 2022. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2565 

 Agenda No. 7 The consideration and approval of the appointment of the external auditors and the determination of the 

audit fees for the year 2022. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม และเปล่ียนแปลงกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

 Agenda No. 8 The consideration and approval of the appointment of the new director of the Company and change an 

authorized director to sign on behalf of the Company. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

 Agenda No. 9 Consideration of other matters (if any). 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และไมใช

 เปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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

 incorrect and shall my/our vote. 

 

(6) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

 มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ

 พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

appropriate in all respects. 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา

ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

to my/our intention as. 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

    (                                                          ) 

 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 
ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

หมายเหต ุ/ Remark 

1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวน

 หุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได 

 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. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทั้งชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

 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. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตนผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือมอบ

 ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

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

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

The Continued list of proxy form B. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด ฟอรจูน กรุงเทพ 

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 hrs. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand 

Fortune Hotel Bangkok, 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

วาระที่ ___________   เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

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

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

 เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

 เห็นดวย/Agree  ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 
 

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

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

Proxy (Form C) 

เลขทะเบียนผูถือหุน __________________     เขียนที่_____________________________________ 

Shareholders’ Registration No.     Written at 

 

วันที่  _____ เดือน   _____________ พ.ศ.  ________ 

              Date    Month         Year 

 

(1) ขาพเจา__________________________________________________________ สัญชาติ       ________________________________ 

 I/We         Nationality 

 อยูบานเลขที ่________________________________________________________________________________________________ 

 Address 

 

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

 ซ่ึงเปนผูถือหุนของ บริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) / being a shareholder of Comanche International 

 Public Company Limited (“The Company”) 

โดยถือหุนจํานวนทั้งส้ินรวม_____________________หุน  และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง ดังนี้ 

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

 หุนสามัญ _________________________หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง 

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

 หุนบุริมสิทธิ         _________________________หุน        และออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ___________________เสียง 

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

 

(3) ขอมอบฉันทะให 

 hereby appoint 

(1) ชื่อ_____________________________________________  อาย ุ______________ป       อยูบานเลขที่______________________ 

       Name                                                                      Age                    years,      residing at 

 ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ____________________________       อําเภอ/เขต _______________________ 

 Road                                         Tambol/Khwaeng                                            Amphoe/Khet 

 จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

 Province                                           Postal Code                                               or 

(2) ชื่อ_____________________________________________  อาย ุ______________ป       อยูบานเลขที่______________________ 

       Name                                                                      Age                    years,      residing at 

 ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ____________________________       อําเภอ/เขต _______________________ 

 Road                                         Tambol/Khwaeng                                            Amphoe/Khet 

 จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

 Province                                           Postal Code                                               or 

(3) ชื่อ_____________________________________________  อาย ุ______________ป       อยูบานเลขที่______________________ 

       Name                                                                      Age                    years,      residing at 

 ถนน _________________________ ตําบล/แขวง ____________________________       อําเภอ/เขต _______________________ 

 Road                                         Tambol/Khwaeng                                            Amphoe/Khet 

 จังหวัด ___________________________ รหัสไปรษณีย ____________________________ หรือ 

 Province                                           Postal Code                                               or 

(ปดอากรแสตมป 20 บาท) 

( Affix 20 Baht duty) 
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คนหนึ่งคนใดเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันศุกรที่  

22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด ฟอรจูน กรุงเทพ เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง 

กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

Any and only one person to be my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2022 Annual General Meeting of 

Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 P.M. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand Fortune Hotel Bangkok, No.1 

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

(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

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

  มอบฉันทะตามจํานวนหุนทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 

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

 มอบฉันทะบางสวนคือ 

 Partial proxy as follows; - 

  หุนสามัญ _________________________ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได __________________________ เสียง

 ordinary share shares    with the voting rights of                                              votes 

  หุนบุริมสิทธิ _________________________ หุน และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได __________________________ เสียง    

 preference share                              shares    with the voting rights of                                              votes 

 รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดทั้งหมด____________________________________ เสียง 

 Aggregate voting rights being      votes 

 

(5) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 

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

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจําป 2564 

 Agenda No. 1 The Consideration and certification of the Minutes of the 2021 Annual General Meeting of Shareholders. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

 

 วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564 

 Agenda No. 2 The Acknowledgment of the Annual Report on the business operation of the Company for 2021. 

 (ไมตองลงมติ เนื่องจากเปนการรายงานใหผูถือหุนรับทราบ) 

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

 

 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรายงานทางการเงินประจําป 2564 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 

 Agenda No. 3 The Consideration and approval of the Financial Statements for the year 2021 ended 31st December 2021. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 เห็นดวย/Agree __________ เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree __________ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 
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 วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผล 

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

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

 

 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ 

 Agenda No. 5 The Consideration and approval of the appointment of directors to replace retiring directors. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

    การเลือกต้ังกรรมการทั้งชุด 

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

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

  การเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล ดังรายนามตอไปนี ้

The election of the individual director, namely; 

1.  นายศิริ ฐิรวัฒนวงศ / Mr. Siri Thirawattanawong 

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 

2.  ดร.กําพล บุริยเมธากุล / Dr. Kumpol Buriyameathagul 

 เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree  งดออกเสียง/Abstain 

 

 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอย ประจาํป 2565 

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

year 2022. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2565 

 Agenda No. 7 The consideration and approval of the appointment of the external auditors and the determination of the 

audit fees for the year 2022. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

 เห็นดวย/Agree __________ เสียง/votes  ไมเห็นดวย/Disagree __________ เสียง/votes  งดออกเสียง/Abstain ________ เสียง/votes 
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 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหม และเปล่ียนแปลงกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท 

 Agenda No. 8 The consideration and approval of the appointment of the new director of the Company and change an 

authorized director to sign on behalf of the Company. 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี) 

Agenda No. 9 Consideration of other matters (if any). 

  (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

  (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

  เห็นดวย/Agree   ไมเห็นดวย/Disagree   งดออกเสียง/Abstain 

 

(6) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการลงคะแนนเสียงนั้นไมถูกตอง และ

 ไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 

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

 incorrect and shall my/our vote. 

 

(7) ในกรณีที่ขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง

 มติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปล่ียนแปลง หรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิ

 พิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามที่เห็นสมควร 

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

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

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

appropriate in all respects. 

 

กิจการใดที่ผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีที่ผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามที่ขาพเจาระบุในหนังสือมอบฉันทะ ใหถือเสมือนวา

ขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 

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

to my/our intention as. 
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ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูมอบฉันทะ/Proxy Grantor 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

ลงชื่อ/Signed ___________________________________ ผูรับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

    (                                                          ) 

 

 

 

หมายเหตุ / Remark 

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศ

ไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทานั้น 

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

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

2. หลักฐานที่ตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1) หนังสือมอบอํานาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 

(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) 

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

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

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

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนให

ผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกลงคะแนนเสียงได 

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

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

4. วาระเลือกต้ังกรรมการสามารถเลือกต้ังกรรมการทัง้ชุดหรือเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

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

Directors or individual director may be appointed. 

5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจําตอแบบหนังสือ 

มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

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

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

The Continued list of proxy form C. 
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถอืหุนของบริษัท โคแมนชี่ อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน) 

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

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หองแพลตตินัม ชั้น 3 โรงแรมแกรนด ฟอรจูน กรุงเทพ 

เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นดวย 

At the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on Friday 22nd April 2022 at 13.30 hrs. at Platinum Hall, 3rd Floor, Grand 

Fortune Hotel Bangkok, 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) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

วาระที่ ____________  เร่ือง ___________________________________________________________________________ 

Agenda No.    Subject: 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

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

 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังนี ้

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

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

วาระที่ ___________   เร่ือง  เลือกต้ังกรรมการ (ตอ) 

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

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

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

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

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

ชื่อกรรมการ/Name of director_____________________________________________________ 

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