เอกสารประชุมวิสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นครั งที 1/2555
ของ
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
Invitation Letter to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2012
of
CMO Public Company Limited

วันที3 4 ตุลาคม 2555
เรื3 อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังL ที3 1/2555

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)

สิง3 ที3สง่ มาด้ วย 1. เอกสารแนบ 1: สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555
2. เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเบื Lองต้ นโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะซื Lอหุ้นสามัญเพิ3มทุนของ
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) เพื3อเสนอขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
3. เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเบื Lองต้ นโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ ที3จะซื Lอหุ้นสามัญของบริ ษัท
ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) เพื3อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงาน ของบริ ษัท ซีเอ็มโอ
จํากัด (มหาชน) และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที3ทจ. 32/2551
4. เอกสารแนบ 4: แบบรายงานการเพิ3มทุน (F 53-4)
5. หลักเกณฑ์ และวิธีการปฎิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
6. หนังสือมอบฉันทะ
7. ข้ อมูลเกี3ยวกับกรรมการอิสระที3บริ ษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
8. เอกสารแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังL ที3 1/2555
9. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที3เกี3ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แผนที3แสดงสถานที3ประชุมผู้ถือหุ้น
ด้ วยที3ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครังL ที3 4/2555 ซึ3งจัดขึ Lนเมื3อวัน
พฤหัสบดีที3 13 กันยายน 2555 เวลา 9.30 น. ได้ มีมติให้ เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังL ที3 1/2555 ในวันที3 25 ตุลาคม
2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้ องพาโนรามา ชันL
เลขที3 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ
10400 เพื3อพิจารณาเรื3 องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี L
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้ จดั ขึ Lนในวันที3 24 เมษายน 2555 โดย
บริ ษัทฯ ได้ จดั ทํารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ วเสร็ จ และคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าการบันทึกรายงาน
การประชุมดังกล่าวมีความถูกต้ องครบถ้ วน ดังมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้
บันทึกถูกต้ องตามความเป็ นจริ งครบถ้ วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

CMO Public Company Limited
Soi Ladprao 94, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640

2

วาระที 2 พิจารณาอนุมัติให้ จัดสรรกําไรสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ ายปั นผล
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของ
กําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และสํารองตามกฎหมาย ทังนี
L L ขึ Lนอยูก่ บั แผนการลงทุน ความจําเป็ น ความเหมาะสม
อื3นๆ ในอนาคต โดยผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิจํานวน 74,643,807.24 บาท ซึ3งบริ ษัทฯ
ได้ กําหนดจ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานครึ3งปี แรกของปี 2555 ดังนี L
จ่ายปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0278 บาท หรื อคิดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,170,000 บาท
จ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน 37,500,000 หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ บาท ให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
L Lนไม่เกิน 37,500,000 บาท คิดเป็ น
อัตราการจ่ายปั นผล 0.25 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้นตํ3ากว่า 4 หุ้น ให้ จ่ายปั นผลเป็ นตัวเงินแทนการจ่าย
หุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
รวมเป็ นการจ่ายปั นผลระหว่างกาลทังในรู
L ปของเงินปั นผลและหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.2778 บาท คิด
เป็ นมูลค่ารวมทังสิ
L Lน 41,670,000 บาท โดยเงินปั นผลทังหมดจะถู
L
กหักภาษี ณ ที3จ่าย ตามอัตราที3
กฎหมายกําหนด ทังนี
L L กําหนดให้ มีการจ่ายปั นผล ทังที
L 3จ่ายเป็ นเงินสดและหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ในวันที3
15 พฤศจิกายน 2555 อย่างไรก็ดี สิทธิ ในการรับปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื3องจากต้ องรอ
อนุมตั ิจากที3ประชุมผู้ถือหุ้น
โดยบริ ษัทฯ กําหนดรายชื3อผู้ถือหุ้นที3มีสทิ ธิรับปั นผล (Record Date) ในวันที3 2 พฤศจิกายน 2555 และให้
รวบรวมรายชื3อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
L 3มีการแก้ ไขเพิ3มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที3 5 พฤศจิกายน 2555
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที3จะ
อนุมตั ิการจัดสรรกําไรเพื3อจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดําเนินงานครึ3 งปี แรกของปี 2555 ทังในรู
L ปของเงินสดและ
หุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ดังกล่าว ทังนี
L Lการจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที3คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม และสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทที3กําหนดไว้
วาระที 3 พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม จํานวน 30,000,000 หน่ วย ในอัตราส่ วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่ อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย โดยไม่ คิด
มูลค่ า
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะซื Lอหุ้นสามัญ
ของบริ ษัทฯ จํานวน 30,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
โดยไม่คิดมูลค่า ทังนี
L L รายละเอียดเบื Lองต้ นโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะซื Lอหุ้นสามัญเพิ3มทุนของบริ ษัทฯ เพื3อเสนอ
ขายแก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามเอกสารแนบ q
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที3จะ
อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ที3จะซื Lอหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน 30,000,000 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิมในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทังสมควรที
L
3จะอนุมตั ิมอบอํานาจ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที3ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจในการกํ าหนด
หลักเกณฑ์ เงื3อนไข และรายละเอียดอื3นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที3เกี3ยวข้ อง และ
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี3ยวเนื3องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ และการนําหุ้นสามัญที3
ออกเนื3องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจน
ดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที3เกี3ยวข้ อง
วาระที 4 พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน
5,000,000 หน่ วย ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนั กงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่ อย (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP”)
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : บริ ษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน
5,000,000 หน่วย ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมี
วัตถุประสงค์เพื3อเป็ นการให้ รางวัลและตอบแทนการปฏิบตั ิงานของกรรมการ ผู้บริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย ตลอดจนเพื3อให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานดังกล่าว มีความตังใจในการทํ
L
างานและสร้ างประโยชน์
สูงสุดให้ แก่บริ ษัทฯ ในระยะยาว ทังนี
L L รายละเอียดโครงการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ -ESOP ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน ที3ทจ. 32/2551 ปรากฎตามเอกสารแนบ 3
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที3จะ
อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ -ESOP จํ านวน 5,000,000 หน่วย เพื3อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า โดยที3บริ ษัทฯ สามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิที3ได้ รับส่ง
มอบคืนจากกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน ของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ในกรณีที3ที3ลาออกหรื อพ้ นสภาพจาก
การเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อ พนักงานด้ วยความสมัครใจ หรื อถูกเลิกจ้ าง หรื อปลดออก มาจัดสรรใหม่ให้ แก่กรรมการที3
เข้ ามาทดแทนในตําแหน่งงานเดิม และ/หรื อ จัดสรรใหม่ให้ แก่ผ้ ูบริ หาร และ/หรื อ พนักงานรายอื3นที3มีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
เกณฑ์ที3กําหนด ภายใต้ เงื3 อนไขที3ระบุไว้ ในหลักเกณฑ์การจัดสรร ภายใต้ อํานาจของคณะกรรมการหรื อบุคคลที3ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ
รวมทังL สมควรที3 จ ะอนุมัติ ม อบอํ า นาจให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท ฯ และ/หรื อ บุค คลที3 ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื3อนไข และรายละเอียดอื3นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ ESOP รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที3เกี3ยวข้ อง และดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี3ยวเนื3องกับการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP และการนําหุ้นสามัญที3ออกเนื3องจากการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที3เกี3ยวข้ อง
ทังนี
L Lการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากที3ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสามในสีข3 องจํานวนเสียงทังหมดของผู
L
้ ถือหุ้นที3มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง โดยต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึ3งถือหุ้นรวมกันเกิน
กว่าร้ อยละสิบของจํานวนเสียงทังหมดของผู
L
้ ถือหุ้นที3มาประชุมคัดค้ านการเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังกล่าว
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วาระที 5 พิจารณาและอนุ มัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท
เป็ นจํานวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1.00
บาท และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล : การเพิ3มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็ น
จํานวน 222,500,000 บาท และการแก้ ไขเพิ3มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ3มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ มีวตั ถุประสงค์เพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล เพื3อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะออก
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ดังที3ได้ กล่าวไว้ ในวาระที3 2 วาระที3 3 และวาระ
ที3 4 ตามลําดับ โดยมีรายละเอียดการเพิ3มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ3มทุนตามเอกสารแนบ 4
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที3จะ
อนุมตั ิการเพิ3มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล เพื3อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะ
ออกให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000
บาท เป็ นจํานวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ3มทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
รวมทังL สมควรที3จะอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ3มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 4 ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ3มทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ ดังกล่าว เป็ นดังนี L
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ

222,500,000 บาท (สองร้ อยยี3สบิ สองล้ านห้ าแสนบาท)
222,500,000 หุ้น

(สองร้ อยยี3สบ
ิ สองล้ านห้ าแสนหุ้น)

บาท (หนึง3 บาท)

โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญจํานวน
หุ้นบุริมสิทธิ

222,500,000 หุ้น
-ไม่มี- หุ้น

(สองร้ อยยี3สบิ สองล้ านห้ าแสนหุ้น)
(-)”

วาระที 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
เพือรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิESOP
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล : การจัดสรรหุ้นเพิ3มทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื3อ
รองรับการจ่ายหุ้นปั นผล เพื3อรองรับการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยมีรายละเอียดดังนี L
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ3มทุนจํานวน 37,500,000 หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
ที3อตั รา 4 หุ้นสามัญ ต่อ 1 หุ้นปั นผล
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ3มทุนจํานวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื3อรองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในสัดส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย
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จัดสรรหุ้นสามัญเพิ3มทุนจํานวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื3อรองรับการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที3จะ
อนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ3มทุนเพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เดิม และการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ -ESOP ตามที3คณะกรรมการบริ ษัทฯ เสนอ รวมทังL สมควรที3จะอนุมตั ิมอบ
อํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/หรื อบุคคลที3ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจในการ
พิจารณาและกําหนดเงื3อนไขและรายละเอียดอื3นๆ ที3เกี3ยวข้ องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ3มทุนดังกล่าว รวมทังมี
L
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที3เกี3ยวข้ อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี3ยวเนื3องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ3มทุนดังกล่าว
วาระที 7 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังL ที3 1/2555 ตามวัน เวลา และสถานที3
ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ บคุ คลอื3นหรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระ
เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในที3ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที3แนบมานี L

ขอแสดงความนับถือ

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
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October 10, 2012
Subject:

Invitation to the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2012

To:

Shareholders of CMO Public Company Limited

Attachments: 1. Attachment 1: Copy of the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year
2012
2. Attachment 2: Preliminary Details of the Issuance and Offering of Warrants of CMO Public
Company Limited to the Existing Shareholders
3. Attachment 3: Preliminary Details of the Issuance and Offering of Warrants of CMO Public
Company Limited to the Directors, Management and Employees (ESOP-Warrants) pursuant
to the Notification of the Capital Market Supervisory Board no. Tor. Jor. 32/2551 (2008)
4. Attachment 4: Capital Increase Report Form (F 53-4)
5. Code of Conduct in Attending the Meeting, Appointing Proxy and Vote
6. Proxy Letter
7. Details of Independent Director for Appointing Proxy
8. Registration Form for the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2012
9. The Company’s Articles of Association related to the Shareholders’ Meeting
10. Map of the Venue of the Meeting of Shareholders
In reference to the Board of Directors’ Meeting No.4/2012 of CMO Public Company Limited (“the Company”)
held on Thursday, September 13, 2012 at 9.30 hrs, the Board of Directors has passed the resolutions to
approve the convene of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2012 on Thursday, October 25,
2012 at 10.00 hrs at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama 1 Room, 14th Fl. No. 99/1 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400 to consider and approve the following agendas:
Agenda 1

Consider and certify the Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012

Facts and Reasons: The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012 was held on April
24, 2012 and the Company prepared the Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting. The Board of
Directors have reviewed that the information was correct and complete. The copy of the minute of the meeting
is presented in Attachment 1.
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the
information appeared in the minute of meeting was correct and complete. Thus, it would be appropriate to
certify the Minute of Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012.
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Agenda 2 Consider and approve the appropriation of profit during the first 6 months of 2012 and the
declaration of interim dividend payment.
Facts and reasons: Dividend policy of the Company is not less than 40% of net profit after
corporate income tax and legal reserves required by law, however, depending on the Company’s investment
policy and other factors at the time. For the first 6 months of 2012, the Company earned a net profit of Baht
74,643,807.24 in which the dividend payment is determined as follows:
To pay dividend by cash at Baht 0.0278 per share, or not exceeding Baht 4,170,000.
To pay dividend by ordinary shares not exceeding 37,500,000 shares with a par value of
Baht 1 each at the ratio of 4 current shares per 1 dividend share, or not Baht exceeding
37,500,000, representing dividend payout of Baht 0.25 per share. In case that any
shareholders hold the indivisible share remaining after the allotment, the dividend shall be
paid by cash in the amount of Baht 0.25 per share.
Dividend payment by cash and ordinary shares for the interim period of 2012 is Baht
0.2778 per share or altogether of Baht 41,670,000. All dividends shall be deducted for the
withholding tax at the rate stipulated by law. The date of dividend payment for both
payment in cash and stocks is on November 15, 2012. However, the right to receive
dividend may be uncertain as it has to be approved by the shareholders’ meeting.
The Company has determined the record date to gather the list of shareholders who are
entitled to receive dividend on November 2, 2012 and the closing date of share registration
book, in accordance with Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (and
its amendment), on November 5, 2012.
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the
shareholders shall approve the appropriation of profit for the first 6 months of 2012 and the dividend payment
both in form of cash and share dividend. In this regards, the Board of Directors viewed that such dividend
payout ratio is appropriate and in accordance with the Company’s policy.
Agenda 3 Consider and approve the issuance and offering of free warrants of 30,000,000 units to the
existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant at the offering price of
Baht 0 per unit.
Facts and Reasons: The Company intends to issue and offer 30,000,000 units of free warrants
to the existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant. Further details of
the warrants are presented in Attachment 2.
CMO Public Company Limited
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Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the
shareholders should approve the issuance of 30,000,000 units of warrant, to be allocated to the existing
shareholders at the ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant, at the offering price of Baht 0 per unit; and
also approve to authorize the Board of Directors and/or any designated persons by the Board of Directors to
consider and amend any relevant terms pursuant to the offering of these warrants as well as to have the
signatory authority for the documents and agreements related to this offering, and also to perform any
necessary tasks including the listing of ordinary shares resulted from the exercise of warrants to be listed
securities on the Stock Exchange of Thailand and coordinate with any related authorities.
Agenda 4 Consider and approve the issuance and offering of 5,000,000 units of free warrant to directors,
management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries (“ESOP-Warrants”)
Facts and Reasons: The Company intends to issue and offer 5,000,000 units of ESOP-Warrants
to directors, management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries at the offering price of
Baht 0 per unit. The objective of these ESOP-Warrants is to reward the Company’s directors, management
and/or employees of the Company and/or its subsidiaries in order to stimulate sustainable development and
maximize long-term growth to the Company. Further details of the warrants, pursuant to the Notification of the
Capital Market Supervisory Board no. Tor. Jor. 32/2551 (2008), are presented in Attachment 3.
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the
shareholders shall approve the issuance of 5,000,000 units of ESOP-Warrants to directors, management
and/or employees of the Company and/or its subsidiaries at the offering price of Baht 0 per unit. In this
regards, the Company or designated person(s) by the Board of Directors can re-allocate the ESOP-Warrants
which are returned from the directors, management and/or employees who are no longer eligible to exercise
the ESOP-Warrants to other directors, who are replacing such positions, management and/or employee who
are eligible under the specified conditions and qualifications.
The Board of Directors also approved to authorize the Board of Directors and/or any designated
persons to consider and amend the terms, conditions and other details of ESOP-Warrants as well as to have
signatory authority for relevant agreement and to perform any necessary tasks pursuant to this issuance and
offering of ESOP-Warrants, which shall include the listing of shares resulted from ESOP-Warrant conversion on
the Stock Exchange of Thailand and coordinate with any related authorities.
In this regard, the issuance and offering of ESOP-Warrants shall be approved by the
shareholders’ meeting with the votes of not less than three-fourth of the total voting rights of the shareholders
attending the meeting provided that there shall not be the shareholders holding in aggregate of more than 10
percent of the total voting rights of the shareholders attending the meeting voting against the issuance and
offering of warrants.
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Agenda 5 Consider and approve the increase of registered capital from the existing registered capital of
Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 by issuing 72,500,000 new ordinary shares at a par value of Baht 1
per share and the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in
accordance with the increase of the Company’s registered capital
Facts and Reasons: The increase of the Company’s registered capital from the existing
registered capital of Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 and also the amendment of Clause 4 of the
Memorandum of Association to be in accordance with such capital increase. The objective of the capital
increase is to reserve for the payment of stock dividend, the exercise of warrants, and the exercise of ESOPWarrants, as stated in Agenda 2, Agenda 3 and Agenda 4, respectively. Details of the issuance and allotment
of newly issued ordinary shares are presented in Attachment 4.
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the
shareholders should approve the increase of the Company’s registered capital to reserve for the payment of
stock dividend, the exercise of warrants allocated to the existing shareholders, and the exercise of ESOPWarrants by issuing 72,500,000 newly ordinary shares at a par value of Baht 1 per share, in total of Baht
72,500,000; from the existing registered capital of Baht 150,000,000. Also, the amendment of Clause 4 of the
Memorandum of Association to be in accordance with such capital increase as follows:
“Clause 4
The registered capital:
222,500,000 Baht (Two Hundred, Twenty Two Millions, Five
Hundred Thousand Baht)
Divided in to
222,500,000 Shares (Two Hundred, Twenty Two Millions, Five
Hundred Thousand Shares)
At a par value of
1
Baht (One Baht)
Divided into:
Ordinary shares
222,500,000 Shares (Two Hundred, Twenty Two Millions, Five
Hundred Thousand Shares)
Preferred shares
Shares (None)”
Agenda 6 Consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of 72,500,000 shares at a
par value of Baht 1 per share to reserve for the payment of stock dividend and also the exercise of warrants
and ESOP-Warrants.
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Facts and Reasons: The allotment of 72,500,000 newly issued ordinary shares with a par value
of Baht 1 each to the existing shareholders, to reserve for the exercise of warrants and ESOP-Warrants, in
which the details are as follows:
Allotment of 37,500,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share to
the existing shareholders at a ratio of 4 existing shares to 1 new share for stock dividend
payment.
Allotment of 30,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share to
reserve for the exercise of warrants allocated to the existing shareholders at a ratio of 5 new
ordinary shares to 1 unit of warrant.
Allotment of 5,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share to
reserve for the exercise of ESOP-Warrants.
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the
shareholders should approve the allotment of newly issued ordinary shares to be allotted to the existing
shareholders, to be reserved for the exercise of warrants and ESOP-Warrants as proposed by the Board of
Directors; also to authorize the Board of Directors and/or directors and/or designated persons by the Board of
Directors to consider and/or amend any relevant terms and conditions pursuant to the allotment of these newly
issued ordinary shares as well as to have the signatory authority for any relevant documents and agreements,
and to perform any other necessary tasks.
Agenda 7

Other matters (if any)

The Company cordially invites all shareholders to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2012 at the
date and time mentioned prior in this document. If by any means you are unable to attend the meeting and will
send in a substitute, please appoint other person or the independent director filling in the proxy form so that
the substitute can have the right to act in the meeting.

Respectfully Yours,
Mr. Ratanavudh Vajarodaya
Chairman
CMO Public Company Limited
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เอกสารแนบ 1
รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้นของบริษัท ประจําปี พ.ศ. nooo
ของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีประชุม
ประชุมเมื3อวันที3 q เมษายน q††† เวลา 4.44น. ณ ห้ องซาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุงเทพ
เลขที3 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุงเทพ 10320
รายชือกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
q. รศ.จุมพล รอดคําดี
‡. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
†. นางสุรีย์ คุณาวงศ์
ˆ. นางสาวอุษณี เกิดพึง3 บุญประชา

ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ3 ริ หาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

รายชือผู้ทีเข้ าร่ วมประชุม
. นายวีรบูลย์ เรื องศรี มนั3
q. นายยุทธพงศ์ เชื Lอเมืองพาน
‡. นางสาวหงษ์ หยก วิมลู ชาติ

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชี จาก บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

เริมการประชุม
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ รับเลือกให้ เป็ นประธานในทีป3 ระชุม แถลงว่า
ขณะนี Lมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังด้
L วยตนเองและการมอบฉันทะจํานวน 103 ราย จํานวนหุ้นทังสิ
L Lน 81,211,075 หุ้น คิด
เป็ นร้ อยละ 54.14 จากจํานวนหุ้นที3เรี ยกชําระแล้ วทังสิ
L Lน 150,000,000 หุ้น ซึง3 ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับแล้ ว
และเพื3อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขอชี Lแจงให้ ที3ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื3นก็ให้ ถือว่าอนุมตั ิ ถ้ ามีผ้ ใู ดคัดค้ านขอให้ ยกมือและออกเสียงลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึง3 คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที3ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึง3 หุ้นเท่ากับหนึง3 เสียง จึงขอ
รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและได้ เริ3 มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี L
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ระเบียบวาระที p พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้นของบริษัท ประจําปี พ.ศ. nooq ซึง
ประชุมเมือวันที pq ธันวาคม nooq
ประธานเสนอให้ ที3ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ประจําปี พ.ศ. q†† ซึง3 ประชุมเมื3อวันที3 ธันวาคม
มติ
ที3ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง Š ,q ,4 † หุ้น รับรองรายงานการประชุม
สามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ประจําปี พ.ศ. q††
ระเบียบวาระที n พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี nooq
ประธานมอบหมายให้ นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี q††
และ เสนอให้ ที3ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี q††
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี q††‡ ซึ3งมีเนื Lอหาโดยสรุ ป
เกี3ยวกับ
-

ผลงานเด่นของบริ ษัทในรอบปี q††
รายได้ และกําไรสุทธิเปรี ยบเทียบปี q††4 – q††
ชี Lแจงผลการดําเนินงาน
ทิศทางธุรกิจด้ านการตลาดในปี q†††

หลังจบการรายงานได้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิ3มเติมดังนี L
1. เหตุใดจึงมีการย้ ายการรับรู้รายได้ งาน BOI ทังหมดมาอยู่ในปี nooo
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ชี Lแจงเป็ นไปตามมาตราฐานบัญชี ที3บริ ษัทตรวจสอบบัญชีได้ เข้ ามา
ตรวจสอบแล้ วเห็นว่า ส่วนงาน BOI นันL ได้ มีการเลือ3 นการจัดงาน โดยเริ3 มการจัดงานในวันที3 † มกราคม
q††† พิจารณาแล้ วเห็นว่าควรรับรู้รายได้ ทงหมดในไตรมาสที
ัL
3 ปี q†††
2. มีการรับรู้รายจ่ ายสําหรับงาน BOI ในไตรมาสที q/nooq บ้ างหรือไม่
นายวีรบูลย์ เรื องศรี มนั3 ชี Lแจงว่า จะมีการรับรู้ต้นทุนงานรวมถึงค่าใช้ จ่ายงาน BOI ใน ไตรมาส
ที3 /q††† เช่นกัน
s. เหตุใดจึงมีต้นทุนค่ าใช้ จ่ายในการขายและบริหารในปี nooq เพิมขึนจากปี noos มากอย่ าง
มีนัยสําคัญ
นายวีรบูลย์ เรื องศรี มนั3 ชี Lแจงว่า ต้ นที3ทนุ ค่าใช้ จ่ายที3เกิดขึ Lนส่วนใหญ่มาจากการด้ อยค่าการ
ลงทุนและสินทรัพย์ของโครงการ ราชประสงค์ เออเบิ Lนสเปซ
มติ
ที3ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง Š ,q ,4 † หุ้น รับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี q††
CMO Public Company Limited
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ระเบียบวาระที s พิจารณา อนุ มัติบัญชีงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริ ษัทประจําปี nooq สินสุดวันที sp
ธันวาคม nooq ทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ประธาน มอบหมายให้ นายวีรบูลย์ เรื องศรี มั3น เป็ นผู้ร ายงานบัญ ชี ง บดุล และบัญ ชี กํา ไรขาดทุน
ของบริ ษั ท ที3ผ้ ูส อบบัญ ชี ไ ด้ ต รวจสอบแล้ ว ประจํา ปี สิ Lนสุด วัน ที3 ‡ ธัน วาคม q†† และเสนอให้ ที3ป ระชุม พิจ ารณา
อนุม ัติบ ัญ ชี ง บดุล และบัญ ชี กํา ไรขาดทุน ประจําปี พ.ศ. q†† ของบริ ษัท สิ Lนสุด ณ วันที3 ‡ ธันวาคม q†† ที3ผ้ สู อบ
บัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
หลังจบการรายงานได้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิ3มเติมดังนี L
1. ส่ วนเกินทุนจากการตีมูลค่ าทีดิน จํานวน tt ล้ านบาทนั น เป็ นสินทรั พย์ ของบริ ษัทใด
และบริษัทฯ สามารถนํามาใช้ ประโยชน์ ได้ อย่ างไรบ้ าง
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ชี แL จงว่า ที3ดินดังกล่าวเป็ นกรรมสิทธิ• ของบริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์
จํ ากัด และบริ ษั ทฯ มีน โยบายที3จะพัฒ นาที3ดิน โดยมีโครงการสร้ างอาคารสํานักงานใหม่ และย้ า ย
สํานักงานใหญ่ไปรวมอยูด่ ้ วยกัน
มติ
ที3ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง Š ,q ,4 † หุ้น อนุมตั ิบญ
ั ชีงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุน ประจําปี พ.ศ. q†† ของบริ ษัท สิ Lนสุด ณ วันที3 ‡ ธันวาคม q†† ทีผ3 ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ระเบียบวาระที q พิจารณาและอนุมัติกางดรจ่ ายเงินปั นผล
ประธานเสนอให้ ที3ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั L วนั ที3
มกราคม q†† ถึงวันที3 ‡ ธันวาคม q†† เนื3องจากบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ ‡4, ‡,Š .†4 บาท
มติ
ที3ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง Š ,q ,4 † หุ้น อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั L วนั ที3 มกราคม q†† ถึงวันที3 ‡ ธันวาคม q†† เนื3องจากบริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงาน
ขาดทุน ตามที3ประธานเสนอ
ระเบียบวาระที 5 พิจารณาและอนุมัติแต่ งตังกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานได้ เสนอต่อที3ประชุมพิจารณาเลือกตังรศ.จุ
L มพล รอดคําดี และนางสาวอุษณี เกิดพึ3งบุญประชา
ซึง3 พ้ นจากตําแหน่งตามวาระให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งดังเดิม

มติ
ที3ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง Š ,q ,4 † หุ้น เลือกตังบุ
L คคลทังสองกลั
L
บเข้ า
เป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง3
ระเบียบวาระที 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประธานขอให้ ที3ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการของบริ ษัท สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ.
q††† ซึง3 กําหนดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,340,000 บาท
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มติ
ที3ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง Š ,q ,4 † หุ้น อนุมตั ิค่าตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการของบริ ษัท สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. q††† ไว้ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 3,340,000 บาท
ระเบียบวาระที 7 พิจารณาและแต่ งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี
nooo
ประธานได้ เสนอต่อที3ประชุมพิจารณาแต่งตังนายอธิ
L
พงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 3500
หรื อ นายวิชยั รุ จิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 4054 หรื อ นายประวิทย์ วิวรรณธนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3
4917 หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 7147 แห่งบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท ประจําปี q††† และกําหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน ˆˆ4,444 บาท
มติ
ที3ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง Š ,q ,4 † หุ้น แต่งตังนายวิ
L
ชยั รุ จิตานนท์
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 4054 หรื อ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 3500 หรื อ นายประวิทย์ วิวรรณธ
นานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 4917 หรื อ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 7147 แห่งบริ ษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี q††† และกําหนดค่าตอบแทน ไม่เกิน ˆˆ4,444 บาท
ระเบียบวาระที 8 เรืองอืนๆ
- ไม่ มี ประธานได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ูใดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ3มเติมหรื อไม่ และมีผ้ ูถือหุ้นสอบถาม
ข้ อมูลเพิ3มเติมดังนี L
1.
ขอให้ อธิบายรายละเอียดเพิมเติมจากวาระที n ทีแจ้ งว่ าบริ ษัทฯ จะมีการลงทุนใน
บริษัททีให้ บริการด้ านออนไลน์ การก่ อสร้ างอาคารสํานักงานใหม่
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ชีแL จงว่า เนื3องจากแนวโน้ มธุรกิจของสื3อประเภทออนไลน์มีบทบาท
มากขึ Lน บริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรว่าการทํางานต่อไปในอนาคตนันL จะต้ องมีการทํางานที3มีความเกี3ยวข้ อง
กับสื3อออนไลน์ มากขึนL หากบริ ษัทฯ ไม่ให้ ความสําคัญในด้ านนีกL ็ อาจทําให้ บริ ษัทฯ มีความล้ าหลัง
ถดถอยในที3สดุ สําหรับโครงการ Bangkok Creative Playground นันL คือการสร้ างอาคารสํานักงาน
ใหม่ และการปรับปรุ งอาคารสํานักงานที3มีอยุ่แล้ ว เนื3องจากจะมีการย้ ายสํานักงานใหญ่ไปรวมอยู่ใน
พื Lนที3เดียวกัน เพื3อรองรับลูกค้ าที3เพิ3มขึ Lน และAEC
2.
ธุ ร กิจ ออนไลน์ ดั งกล่ า วมี การดํา เนิ น การไปแล้ ว อย่ างไรบ้ าง และธุ รกิ จที ประเทศ
กัมพูชานัน ยังดําเนินกิจการอยุ่หรือไม่
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ชี Lแจงว่า สําหรับธุรกิจให้ บริ การด้ านออนไลน์ ขณะนี Lกําลังอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการน่าจะเรี ยบร้ อยและรับรู้ รายได้ ในช่วงไตรมาสที3 ‡ และธุรกิจการจัดการแสดงแสง สี เสียง ที3
ประเทศกัมพูชานันL ขณะบริ ษัท บายอน ซีเอ็ม จํากัด ที3บริ ษัทถือหุ้นอยูด่ ้ วยนันได้
L ดําเนินการปิ ดบริ ษัทไป
แล้ ว หากจะมีการทํางานในประเทศกัมพูชาอีกนันL จะเป็ นลักษณะของการรับจ้ างเพียงอย่างเดียว
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ไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อเสนอข้ อแนะนําเพิ3มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิ ดประชุมเวลา .‡4 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้ างต้ นถูกต้ อง

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธาน
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
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หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์เพื3อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ
หรื อบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้ าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
2. กรณีมอบฉันทะ
q. กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อสัญชาติตา่ งด้ าว ต้ องนําเอกสารดังนี Lมาแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื3อเข้ าประชุม
• หนังสือมอบฉันทะที3กรอกข้ อความครบถ้ วน
• สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบ
ฉันทะ
• สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับ
มอบฉันทะ
q.q กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลสัญชาติไทย ต้ องนําเอกสารดังนี Lมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื3อเข้ าประชุม
• หนังสือมอบฉันทะที3กรอกข้ อความครบถ้ วน
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันL
• สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันL
• สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
q.‡ กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องนําเอกสารดังนี Lมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื3อ
เข้ าประชุม
• หนังสือมอบฉันทะที3กรอกข้ อความครบถ้ วน
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดย
กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันL
• สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ3งรับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันL
• สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับ
มอบฉันทะ
กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่ งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่ างๆมาทีบริษัทฯล่ วงหน้ าอย่ าง
น้ อย p วันทําการ หรือก่ อนเริมเวลาประชุมอย่ างน้ อยครึงชัวโมง เพือให้ เจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบ
เอกสารต่ างๆให้ ทนั เวลาเริมประชุม
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การลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าที3บริ ษัทฯจะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ3มการประชุมไม่น้อยกว่า ชัว3 โมง หรื อตังแต่
L เวลา •.44 นาฬิกาเป็ น
ต้ นไป
การออกคะแนนเสียง
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึง3 หุ้นมีเสียงหนึง3 เสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง3 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที3ประชุมออกเสียงเพิ3มอีกเสียงหนึง3 เป็ นเสียงชี Lขาด
ในกรณีอื3น ซึง3 มีกฏหมายหรื อข้ อบังคับของบริษัทฯกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามที3
กําหนดนันL โดยประธานในที3ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที3ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
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หนังสือมอบฉันทะ
ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครังL ที3 1/2555 ในวันที 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ
โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้ องพาโนรามาp ชันpq เลขที 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 บริ ษัท ซีเอ็ม
โอ จํากัด (มหาชน) จึงได้ นําส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครังL นี Lไว้ 3 แบบ คือ
-

แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว3 ไป ซึง3 เป็ นแบบทีง3 ่ายและไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที3กําหนดรายการต่างๆ ที3จะมอบฉันทะที3ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที3ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
L คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที3ทา่ นประสงค์จะแต่งตังบุ
L คคลอื3นใดเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครังL นี L โปรดเลือกหนังสือ
มอบฉันทะแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่ านัน และกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนันๆ
L ให้ ถกู ต้ อง
สมบูรณ์ นําส่งต่อประธานในที3ประชุมหรื อบุคคลที3ได้ รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้ าร่วมประชุม
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ปิ ดอากรแสตมป์
บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เขียนที3....................................................................
วันที3............เดือน................................พ.ศ. 2555
(1)
ข้ าพเจ้ า...........................................................................................สัญชาติ...............................
อยูบ่ ้ านเลขที3.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..........................
(2)
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
L Lนรวม...........................หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(3)
ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(2).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(3).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
คนหนึ3งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื3อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครังL ที3 1/2555 ในวันที 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรั ล ห้ องพา
โนรามาp ชันpq เลขที 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที3จะพึงเลื3อนไปในวัน เวลา และสถานที3
อื3นด้ วย
กิจการใดที3ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี L ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที3มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

ปิ ดอากรแสตมป์
บาท

เขียนที3....................................................................
วันที3............เดือน................................พ.ศ. 2555
( ) ข้ าพเจ้ า...............................................................................................สัญชาติ..........................
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน...........................................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์......................
(q) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
L Lนรวม.............................หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(‡) ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(2).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(3).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
คนหนึ3งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื3อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครังL ที3 1/2555 ในวันที 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้ องพา
โนรามาp ชันpq เลขที 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที3จะพึงเลือ3 นไปในวัน เวลา และสถานที3
อื3นด้ วย
( ) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังL นี L ดังนี L
วาระที p พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที n พิจารณาอนุมตั ิให้ จดั สรรกําไรสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ ายปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที s พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ แก่ ผ้ ู
ถือหุ้นเดิม จํานวน 30,000,000 หน่ วย ในอัตราส่ วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย โดยไม่ คิด
มูลค่ า
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที q พิจารณาและอนุ มัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน
5,000,000 หน่ วย ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนั กงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่ อย (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP”)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 5 พิจารณาและอนุ มัติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท
เป็ นจํานวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1.00
บาท และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
เพือรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 7 พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
คําแถลงหรื อหลักฐานอื3นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ………...........................…………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที3ไม่เป็ นไปตามที3ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี L ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
L ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที3ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อใน
กรณีที3ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื3 องใดนอกเหนือจากเรื3 องที3ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที3มีการแก้ ไขเปลีย3 นแปลง
หรื อเพิ3มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการที3เห็นสมควร
กิจการใดที3ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี L ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)

หมายเหตุ

ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)

1. ผู้ถือหุ้นที3มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่ วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
L
อกตังกรรมการทั
L
งชุ
L ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
L
นรายบุคคล
3. ในกรณีที3มีวาระที3จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที3ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ3มเติมได้ ในใบ
ประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครังL ที3
1/2555 ในวันที 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้ องพาโนรามาp ชันpq เลขที 99/1
ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที3จะพึงเลือ3 นไปในวัน เวลา และสถานที3อื3นด้ วย
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องสมบูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

ปิ ดอากรแสตมป์
บาท

เขียนที3....................................................................
วันที3............เดือน................................พ.ศ. 2555
( ) ข้ าพเจ้ า.................................................................................สัญชาติ.........................
อยู่บ้านเลขที3...................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด
........................รหัสไปรษณี ย์..................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิ จเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กับ
............................................................................ซึ3งเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวน
ทังสิ
L Lนรวม...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)............................................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(2).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(3).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
คนหนึ3งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื3อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครังL ที3 1/2555 ในวันที 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรั ล ห้ องพา
โนรามาp ชันpq เลขที 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที3จะพึงเลือ3 นไปในวัน เวลา และสถานที3
อื3นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังL นี L ดังนี L
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
L
3ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจํานวน........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
..................................เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังL นี L ดังนี L
วาระที p พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2555
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
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วาระที n พิจารณาอนุมตั ิให้ จัดสรรกําไรสําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ ายปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที s พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ แก่
ผู้ถอื หุ้นเดิม จํานวน 30,000,000 หน่ วย ในอัตราส่ วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่ อ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่ วย โดยไม่
คิดมูลค่ า
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที q พิจ ารณาและอนุ มั ติก ารออกและเสนอขายใบสําคั ญ แสดงสิ ท ธิ ที จะซื อหุ้ น สามั ญของบริ ษั ท ฯ
จํานวน 5,000,000 หน่ วย ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ ห าร และ/หรื อ พนั กงานของบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัท ย่ อย
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP”)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที 5 พิจารณาและอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท
เป็ นจํานวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1.00
บาท และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
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วาระที 6 พิจารณาและอนุ มัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่ าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1
บาท เพือรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล การใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และการใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิESOP
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที t เรืองอืนๆ (ถ้ ามี)
คําแถลงหรื อหลักฐานอื3นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ…………………………………………………...................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที3ไม่เป็ นไปตามที3ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี L ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
L ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที3ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้
หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณีที3ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื3 องใดนอกเหนือจากเรื3 องที3ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที3มีการแก้ ไขเปลีย3 นแปลง
หรื อเพิ3มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการที3เห็นสมควร
กิจการใดที3ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี L ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี L ใช้ เฉพาะกรณีที3ผ้ ถู ือหุ้นที3ปรากฏในชื3อทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและ
แต่งตังให้
L คสั โตเดียน ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้ เท่านันL
2. หลักฐานที3ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน เป็ นผู้ดาํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที3มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตังกรรมการสามารถเลื
L
อกตังกรรมการทั
L
งชุ
L ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
L
นรายบุคคล
5. ในกรณีที3มวี าระทีจ3 ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที3ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ3มเติม
ได้ ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครังL ที3 1/2555
ในวันที 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้ องพาโนรามาp ชันpq เลขที 99/1 ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพฯ 10400 หรื อที3จะพึงเลือ3 นไปในวัน เวลา และสถานที3อื3นด้ วย
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
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วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี L
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องสมบูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
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Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote
Principal Regulation for Meeting Attendee
1. In the case that the stockholder will attend the meeting by him/herself
-The stockholder is a common person of Thai nationality please show your own identification card,
government identification card or business identification card upon presence
-The stockholder is a common person of other nationality please show your identification card or
passport
2. In the case of appointing proxy
q. In the case of appointing proxy to a common person or person of other nationality, the following
documents should be presence at the registration before entering the meeting
-a completely filled proxy letter
-a copy of the identification card or passport of the appointer with approval signature
appointer
-a copy of the identification card or passport of the proxy with the approval signature of the
proxy
2.2 In the case that the appointer is of Thai juristic person, the following documents should be
presence at the registration before entering the meeting.
-a completely filled proxy letter
-a copy of the juristic person registration document with approval signature of the Managing
Director
-a copy of the identification card of the Managing Director that sign the approval signature
on the proxy letter with their approval signature as well
-a copy of the identification card of the proxy with the approval signature of the proxy
2.3 In the case that the appointer is a juristic person who registered oversea the following documents
should be presence at the registration before entering the meeting.
-a completely filled proxy letter
-a copy of the juristic person registration document with approval signature of the Managing
Director
-a copy of the passport of the Managing Director that sign the approval signature on the
proxy letter with their approval signature as well
-a copy of the identification card or copy of the passport of the proxy with the approval
signature of the proxy
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In the case of proxy, be inform that the proxy have to mail in the proxy letter and other documents to the
company at least 1 working day in advance or at least 30 minutes before the meeting starts so that the
company staff have time to examine those documents.
Registration Method
The staff will open the registration booth at least 1 hour before the actual meeting or from 9.00 hrs onwards.
Voting Method
1. When giving a vote keep in mind that one share of stock equals to one voice to vote
2. In the normal case, consider the largest number of votes in the meeting however if there is a tie in the
amount of votes let the chairman of the meeting make the last vote to point out the winner.
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Proxy Form
There will be an Extraordinary General Shareholders Meeting No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at
The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14th Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng,
Bangkok, 10400. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:
Therefore CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:
A. General Proxy Form which is easy to use and not complicated
B. Detailed Proxy form that the appointer can restrict clearly in details
C. Detailed Proxy form for foreign shareholders who have custodians in Thailand
In the case that you would like to nominate other person to attend the meeting and vote instead of you, please
use only one of the given proxy documents and complete the document correctly and completely send to the
president of the meeting or the person who is appointed by the president before attending the meeting.
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Duty Stamp

Proxy Form (A)

Baht q4

Written at.................................................................
Date............Month.............................B.E. 2012
(1) I/We...........................................................................Nationality...........................................
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code.......................
(2) Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of............................share(s)
and have the rights to vote equal to……………………..votes as follows:
(3) Hereby appoint
(1) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(2) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(3) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code.......................
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Extraordinary General Shareholders Meeting
No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14th Fl.,
No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every
respects.
Signed......................................................Grantor
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Notes
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting
and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
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Duty Stamp

Proxy Form (B)

Baht q4

Written at.................................................................
Date............Month.............................B.E. 2012
( ) I/We....................................................................... Nationality....................................................
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District..........................................Province........................................Post code.........................
(q) Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of...................................share(s)
and have the rights to vote equal to……………………..votes as follows:
(3) Hereby appoint
(1) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(2) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(3) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code.......................
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Extraordinary General Shareholders Meeting
No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14th Fl.,
No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.
( ) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
Agenda 1 Consider and certify the Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda 2 Consider and approve the appropriation of profit during the first 6 months of 2012 and the
declaration of interim dividend payment.
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
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Disapprove
Abstain
Agenda 3 Consider and approve the issuance and offering of free warrants of 30,000,000 units to the
existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant at the offering price of
Baht 0 per unit.
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda 4 Consider and approve the issuance and offering of 5,000,000 units of free warrant to directors,
management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries (“ESOP-Warrants”)
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda 5 Consider and approve the increase of registered capital from the existing registered capital of
Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 by issuing 72,500,000 new ordinary shares at a par value of Baht 1
per share and the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in
accordance with the increase of the Company’s registered capital
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Apporve
Disapprove
Abstain
Agenda 6 Consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of 72,500,000 shares at a
par value of Baht 1 per share to reserve for the payment of stock dividend and also the exercise of warrants
and ESOP-Warrants.
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
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Agenda 7 Other matters (if any)
The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as
invalid and not my voting as a shareholder
(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above,
including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to
consider and vote as to his/her consideration.
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.
Signed......................................................Grantor
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Notes
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting
and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated
candidates as a whole or for an individual nominee.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting,
the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.

CMO Public Company Limited
Soi Ladprao 94, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640

38

Annex to the Proxy Form B
The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited. At the Extraordinary General
Shareholders Meeting No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok,
Panorama1 Room, 14th Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment
thereof to any other date, time and venue.
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
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Approve
Disapprove
Abstain
I/we certify that the details given in this Annex to the form of the Proxy Form are all true and correct.
Signed......................................................Grantor
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
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Duty Stamp

Proxy Form (C)

Baht q4

Written at.................................................................
Date............Month.............................B.E. 2012
( ) I/We....................................................................... Nationality....................................................
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District..........................................Province........................................Post code.........................
As the custodian of ………………………………………………………………………………………………
Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of...................................share(s) and have
the rights to vote equal to……………………..votes as follows:
(2) Hereby appoint
(1) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(2) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(3) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code.......................
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Extraordinary General Shareholders Meeting
No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14th Fl.,
No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.
(3) I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and votes therein as follows:
Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
Grant partial ordinary share .........................share(s) and entitled to voting right………………… vote(s)
( ) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
Agenda 1
Consider and certify the Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
CMO Public Company Limited
Soi Ladprao 94, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640

41

Agenda 2 Consider and approve the appropriation of profit during the first 6 months of 2012 and the
declaration of interim dividend payment.
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 3 Consider and approve the issuance and offering of free warrants of 30,000,000 units to the
existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant at the offering price of
Baht 0 per unit.
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 4 Consider and approve the issuance and offering of 5,000,000 units of free warrant to directors,
management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries (“ESOP-Warrants”)
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 5 Consider and approve the increase of registered capital from the existing registered capital of
Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 by issuing 72,500,000 new ordinary shares at a par value of Baht 1
per share and the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in
accordance with the increase of the Company’s registered capital.
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
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Agenda 6 Consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of 72,500,000 shares at a
par value of Baht 1 per share to reserve for the payment of stock dividend and also the exercise of warrants
and ESOP-Warrants.
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 7 Other matters (if any)
The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as
invalid and not my voting as a shareholder
(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above,
including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to
consider and vote as to his/her consideration.
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.
Signed......................................................Grantor
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Notes
1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand
can use the Proxy form C.
2. Evidences to be enclosed with the proxy form are:
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1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of
the shareholder.
2) Letter of certification to certify that the singer in the Proxy Form have a permit to act as a
Custodian
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the
meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated
candidates as a whole or for an individual nominee.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the
Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.
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Annex to the Proxy Form C
The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited. At the Extraordinary General
Shareholders Meeting No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok,
Panorama1 Room, 14th Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment
thereof to any other date, time and venue.
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
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Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
I/we certify that the details given in this Annex to the form of the Proxy Form are all true and correct.
Signed......................................................Grantor
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบริษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื3อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา
อายุ : 60 ปี
ที3อยู่ : ˆŠ• ซ.นวมินทร์ ‡ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุม่ กรุงเทพมหานคร 4q‡4
การมีสว่ นได้ เสียในวาระทีเ3 สนอในการประชุมวิสามัญประจําปี q††† :
วาระที 4 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซือหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวน
5,000,000 หน่ วย ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ ห าร และ/หรื อ พนั กงานของบริ ษัท ฯ และ/หรื อบริ ษัท ย่ อ ย
(“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP”)
ผู้ถือหุ้นที3มีความประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระที3บริ ษัทกําหนด โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ อง
สมบูรณ์ และส่งกลับมาที3
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ )
ทาวน์อินทาวน์ ‡/q ซอยลาดพร้ าว• ถนนลาดพร้ าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 4‡ 4
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เอกสารแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถอื หุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี3 หรื อหนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าวที3ยงั ไม่
หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้ อมทังลงนามรั
L
บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
• สําเนาหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง3 รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื3อของนิติ
บุคคลนันๆ
L
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี3 หรื อหนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที3ยงั ไม่
หมดอายุของผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื3อดังกล่าวพร้ อมทังลงนามรั
L
บรองสําเนาถูกต้ อง
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อq . คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน เดือน นับแต่วนั
สิ Lนสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื3นนอกจากที3กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ3 ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า ใน
† ของจํานวนหุ้นที3จําหน่ายได้ ทงหมด
ัL
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า q† คน ซึง3 มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ใน 4 ของจํานวน
หุ้นที3จําหน่ายได้ ทงหมด
ัL
จะเข้ าชื3อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื3อใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที3ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี L ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้นภายใน เดือนนับแต่วนั ที3ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที3อนั เป็ นที3ตงสํ
ั L านักงานใหญ่ของบริ ษัท หรื อจังหวัดอื3น
ทัว3 ราชอาณาจักร
ข้ อq†. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที3 วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื3 องที3จะเสนอต่อที3ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื3 องที3จะเสนอเพื3อทราบ
เพื3ออนุมตั ิหรื อเพื3อพิจารณา รวมทังความเห็
L
นของคณะกรรมการในเรื3 องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า
วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน ‡ วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า ‡ วัน
ข้ อqˆ. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คอื3นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันที3และลายมือชื3อของผู้ถือหุ้นที3มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที3นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี Lจะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที3ประธานกําหนด ณ ที3ประชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อq . ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า q† คน
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ใน ‡ ของจํานวนหุ้นที3จําหน่ายได้ ทงหมด
ัL
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้
ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ3งหนึ3งของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
L
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ใน ‡ ของจํานวน
หุ้นที3จําหน่ายได้ ทงหมด
ัL
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที3ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังL ใด เมื3อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง ชั3วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ3งมา
เข้ าประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที3กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ น
การระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันL มิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นัดประชุมครั งL ใหม่ และให้ ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังL หลังไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนั3งเป็ นประธานที3ประชุม ถ้ าไม่มีประธานกรรมการหรื อ
ประธานกรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธาน
กรรมการไม่มีหรื อมีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที3ได้ ก็ให้ ที3ประชุมเลือกตังผู
L ้ ถือหุ้นคนหนึง3 ซึง3 ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
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ข้ อqŠ. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ หนึ3งหุ้นมีหนึ3งเสียงและมติของที3ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
L ประกอบด้ วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี L
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ3งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที3ประชุมออกเสียงเพิ3มขึ Lนอีกเสียงหนึง3 เป็ นเสียงชี Lขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี L ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ‡ ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
L
้ ถือหุ้นซึง3 มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริ ษัททังหมดหรื
L
อบางส่วนที3สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื3น
(ข) การซื Lอหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื3นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี3ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
L
อบางส่วนที3
สําคัญ การมอบหมายให้ บุคคลอื3นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื3นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิ3มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิ3มหรื อลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อq•. กิจการอันที3ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี L
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที3เสนอต่อที3ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษัทใน
รอบปี ที3ผา่ นมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี ที3ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
L
3ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตังผู
L ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื3นๆ
ข้ อ‡4.ในกรณีที3บริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ ารายการที3เกี3ยวโยงกันหรื อรายการที3เกี3ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ3งสินทรัพย์ ของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ ที3กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
ประเทศไทยที3ใช้ บงั คับกับการทํารายการที3เกี3ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง3 สินทรัพย์ของ
บริ ษัทจดทะเบียนแล้ วแต่กรณี ให้ บริ ษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที3ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื3 องนันๆด้
L วย
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แผนทีโรงแรม ดิ เอมเมอรั ล กรุ งเทพ
Map of The Emerald Bangkok
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