เอกสารประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
ประจําปี พ.ศ. ())*
Invitation Letter to attend the Annual General Meeting
of
CMO Public Company Limited’s Shareholder for the year 2013

วันที3 เมษายน 9::;
เรื3 อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 9::;

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)

สิง3 ที3สง่ มาด้ วย

. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังZ ที3 /9:::
9. รายงานประจําปี 9::: ในรูปแบบ CD-Rom
3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
. หนังสือมอบฉันทะ
:. รายละเอียดกรรมการอิสระที3บริ ษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
;. เอกสารแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 9::;
. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที3เกี3ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
h. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
i. แผนที3แสดงสถานที3ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้ วยที3ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครังZ ที3 /9::; ซึ3งจัดขึ Zนเมื3อวันพุธที3 9o
กุมภาพันธ์ 9::; เวลา i.qo น. ได้ มีมติให้ นดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ในวันพฤหัสบดีทO ี () เมษายน ())*
เวลา RS.SS น. ณ ห้ องฟอร์ จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน อาคารฟอร์ จูน ทาวน์ ชัน[ X เลขทีO R ถนน
รัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร RS]SS เพื3อพิจารณาเรื3 องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี Z
วาระทีO R

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั [งทีO R/())) ซึOงประชุ มเมืOอ วัน พฤหัสบดีทO ี ()
ตุลาคม ()))
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้ อง
ตรงตามมติของที3ประชุม ที3ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระทีO (

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ()))
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงาน
ผลการดํานินงานของบริ ษัทในรอบปี 9:::
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วาระทีO X

พิจ ารณาและอนุ มั ติ บั ญชี ง บดุ ล และบั ญ ชีง บกํา ไรขาดทุ น ของบริ ษั ท ประจํา ปี ())) สิ น[ สุ ด วั น ทีO XR
ธันวาคม ())) ทีOผ้ ูสอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิบญ
ั ชีงบดุล
และบัญชีงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทประจําปี 9::: สิ Zนสุดวันที3 q ธันวาคม 9::: ที3ผ้ ตู รวจสอบบัญชีได้ ตรวจสอบ
แล้ วดังกล่าว

วาระทีO ]

พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผล ในอัตราหุ้นละ o. o บาท สําหรับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั Z วนั ที3 มกราคม
9::: ถึงวันที3 q ธันวาคม 9::: โดยกํ าหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที3 9q พฤษภาคม 9::; กําหนดวันรวบรวม
รายชื3อผู้ถือหุ้นที3มีสิทธิรับเงินปั นผลประจําปี 9::; (Record Date) ในวันที3 พฤษภาคม 9::; และให้ รวบรวม
รายชื3อตามมาตรา 99: ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Closing
Date) ในวันที3 h พฤษภาคม 9::; ซึ3งเพิ3มเติมจากการจ่ายปั นผลระหว่างกาล เมื3อวันที3 : พฤศจิกายน 9::: ที3
ผ่านมา ทังในรู
Z ปของเงินปั นผลและหุ้นปั นผล ในอัตรา หุ้นเดิม ต่อ หุ้นปั นผล หรื อคิดเป็ นมูลค่ารวมในอัตรา
หุ้นละ o.9 h บาท

วาระทีO )

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง[ กรรมการแทนกรรมการทีOครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้ อบังคับบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่ง ใน q ซึง3 ปี นี Z กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งจํานวน 9 ท่านจากกรรมการทังหมด
Z
; ท่าน ได้ แก่ . นาย
อนันต์ เกตุพิทยา 9. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ และกรรมการดังกล่าวมีสิทธิ ได้ รับเลือกกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึง3
คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรนํารายชื3อกรรมการที3ครบกําหนดออกจากตําแหน่งในปี นี Z
เสนอที3ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง3

วาระทีO *

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี ())*
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัท ขอให้ ที3ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท สําหรับปี 9::; ไว้ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน , ;o,ooo บาท
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วาระทีO f

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง[ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชี ประจําปี ())*
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรแต่งตังZ นายอธิพงศ์ อธิ พงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 3500 หรื อ นายวิชัย รุ จิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 4054 หรื อ นายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 3495 หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 5946 หรื อ
นายยุทธพงษ์ เชื Zอเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 i :แห่งบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจําปี 9::; และกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน ,qoo,ooo บาท

วาระทีO g

พิจารณาเรืOองอืOน ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ตามวัน เวลา และสถานที3
ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ บคุ คลอื3นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในที3ประชุม
ตามหนังสือมอบฉันทะที3แนบมานี Z

ขอแสดงความนับถือ

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
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April 1, 2013
Subject:
To:

Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2013
Shareholders
CMO Public Company Limited

Attachments:

1. Copy of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012
2. Annual Report for the year 2012
3. Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote
4. Proxy form
5. Details of the Company’s Independent Director being proposed to be shareholder’s proxyholder
6. Registration Form for the Annual General Meeting of Sharehodlers for the year 2013
7. The Company’s Articles of Association related to the Shareholder’s Meeting
8. Detail of the agenda
9. Map of the meeting location

In reference to the Board of Directors’ Meeting No. 1/2013 of CMO Public Company Limited (“the
Company”) held on Wednesday 20 February 2013 at 9.30 hrs, the Board of Directors has passed the resolutions to
approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2013 at on Thursday 25 April
2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road,
Din Daeng, Bangkok 10400 to consider and approve the following agendas:
Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012
which held on Thursday 25 October 2012
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the
minutes are accurate and in accordance with the resolutions of the Meeting. Thus, the shareholders
should adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012.
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Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2012
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the
shareholders should acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year
2012.
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of
Income for the year ended 31 December 2012
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the
shareholders should approve the Company’s Financial Statements, Balance and Statement of Income
for the year ended 31 December 2012 which was audited by the Company’s auditor.
Agenda 4 To consider and approve dividend payment
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the
shareholder should approve dividend payment for the fiscal year 2012 at Baht 0.10 per share. The
2012 year-ended dividend payment will be made on 23 May 2013 and the company will fix the Record
Date for listing shareholder s having the right to receive dividend to be on 7 May 2013. The share
registration book Closing Date for listing shareholders having the right to receive dividend in
accordance with section 225 of the Securities and Exchange Act is set to be on 8 May 2013. This
dividend is an additional payment due to the company was paid the dividend payment since 15
November 2012 by cash and ordinary shares at the ratio of 4 current shares per 1 dividend share for
the interim period of 2012 amounted Baht 0.2778 per share
Agenda 5 To consider and approve re-election of the directors who are due to retire by rotation and
appointment of new director to replace the retired directors.
Opinion of the Board of Directors: According to the company’s regulation, the Annual General
Meeting will have to ask 1 in the 3 of the directors to resign from the position in which this year 2 of the
6 Board of Directors have to resign which are Mr. Anant Gatepithaya and Mr. Sermkhun Kunawong
and these directors have the right to come back into the board in the later period.
CMO Public Company Limited
Soi Ladprao 94, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640

6

The Board of Directors has agreed to propose these names to be re-elected in the next period
Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2013
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the
shareholders should approve the proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2013
which amounted not exceeding Baht 1,760,000
Agenda 7 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2013
and to fix remuneration
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors agreed upon appointing Mr. Atipong
Atipongsakul, License No. 3500, or Mr. Vichai Ruchitanont, License No. 4054, or Mr. Sathern
Wongsanan, License No. 3495, or Ms. Kulthida Pasurakul, License No. 5946, or Mr. Yudhapong
Cheamuangpan, License No. 9445 of ANS Audit Co., Ltd. To be the Company’s auditors for the year
2013 with remuneration not exceeding Baht 1,300,000
Agenda 8 Other matters (if any)
The Company cordially invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for
the year 2013 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 fill 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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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัท ประจําปี พ.ศ. ()))
ของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีOประชุม
ประชุมเมื3อวันพฤหัสบดีที3 9: ตุลาคม 9::: เวลา o.oo น. ณ ห้ องพาโนรามา ชันZ
ii/ ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ o oo

โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล เลขที3

รายชืOอกรรมการทีOเข้ าร่ วมประชุม
. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
9. รศ.จุมพล รอดคําดี
q. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
4. นายอนันต์ เกตุพิทยา
:. นางสุรีย์ คุณาวงศ์
;. นางสาวอุษณี เกิดพึง3 บุญประชา

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าทีบ3 ริ หาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
กรรมการ

รายชืOอผู้ทO ีเข้ าร่ วมประชุม
. นางรัชนิดา มุขดาร์
9. นางสาวจิรยง อนุมานราชธน
3. นางสาวโสภาวดี อุตตโมบล

ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
ที3ปรึกษาการเงิน จาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จํากัด
ที3ปรึกษากฎหมาย จาก สํานักงานกฎหมายดํารงธรรม

เริOมการประชุม
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้ รับเลือกให้ เป็ นประธานในที3ประชุม แถลงว่า
ขณะนี Zมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังด้
Z วยตนเองและการมอบฉันทะจํานวน o; ราย จํานวนหุ้นทังสิ
Z Zน hi, ; ,:; หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ :i.; จากจํานวนหุ้นที3เรียกชําระแล้ วทังสิ
Z Zน :o,ooo,ooo หุ้น ซึง3 ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับแล้ ว
และเพื3อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย จึงขอชี Zแจงให้ ที3ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ถ้ าไม่มีผ้ ใู ดคัดค้ านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื3นก็ให้ ถือว่าอนุมตั ิ ถ้ ามีผ้ ใู ดคัดค้ านขอให้ ยกมือและออกเสียงลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึง3 คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีต3 นถืออยู่ กล่าวคือ หนึง3 หุ้นเท่ากับหนึง3 เสียง จึงขอรายงานให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบ
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและได้ เริ3 มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี Z
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ระเบียบวาระทีO R

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ ประจําปี พ.ศ. ())) ซึOง
ประชุมเมืOอวันทีO (] เมษายน ()))
ประธานฯ
เสนอให้ ที3ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
ประจําปี พ.ศ. 9::: ซึง3 ประชุมเมื3อวันที3 9 เมษายน 9:::

มติ

ที3ประชุมพิจารณาแล้ ว
มีมติเป็ นเสียงข้ างมากรับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทฯ ประจําปี พ.ศ. 9::: ซึง3 ประชุมเมื3อวันที3 9 เมษายน 9::: ตามที3ประธานฯ ได้ เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี Z
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
Z Zนจํานวน o; ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง hi, ; ,:; หรื อร้ อยละ oo ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
Z
้ ถือหุ้นที3เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี Z
hi, ; , ;
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ii.iii%
• เห็นด้ วย
o
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
o%
• ไม่เห็นด้ วย
oo
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
o.ooo %
• งดออกเสียง

ระเบียบวาระทีO (

พิจารณาอนุมตั ิให้ จัดสรรกําไรสําหรับงวด * เดือนแรกของปี ())) และการจ่ ายปั นผล
ประธานฯ เสนอให้ ที3ประชุมพิจารณาจัดสรรกําไรสําหรับงวด ; เดือนแรกของปี 9::: และการจ่ายเงิน
ปั นผล ในอัตราหุ้นละ o.9 h บาท คิดเป็ นมูลค่ารวมทังสิ
Z น ,; o,ooo บาท แบ่งเป็ น
• การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ o.o9 h บาท หรื อคิดเป็ นเงินจํานวนไม่เกิน , o,ooo
บาท
• การจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จํานวนไม่เกิน q ,:oo,ooo หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ บาท
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตรา หุ้นเดิม ต่อ หุ้นปั นผล รวมมูลค่าทังสิ
Z Zนไม่เกิน q ,:oo,ooo บาท
คิดเป็ นอัตราการจ่ายปั นผล o.9: บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้นตํา3 กว่า หุ้น ให้ จา่ ยปั นผลเป็ นตัวเงินแทน
การจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ o.9: บาท
ซึง3 กําหนดรายชื3อผู้ถือหุ้นทีม3 ีสทิ ธิรับปั นผล (Record Date) ในวันที3 9 พฤศจิกายน 9::: และให้ รวบรวม
รายชื3อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 99: แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 9:q: (รวมทังZ
ที3มีการแก้ ไขเพิ3มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที3 : พฤศจิกายน 9:::
หลังจบการรายงาน ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิ3มเติมดังนี Z
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1. สาเหตุทO ที าํ ให้ ในครึOงปี แรกของปี ())) บริษัทฯ มีกาํ ไรมากถึง f].*] ล้ านบาท
เนืOองมาจากอะไร
คุณรัตนาวุธ วัชโรทัย ชี Zแจงว่า บางงานที3บริ ษัทฯ ได้ ถกู จ้ างในปี 9:: ได้ ถกู เลือ3 นการจัดงานไปเป็ นเดือน
มกราคม 9::: เช่น งาน BOI Fair 2011 ดังนันการรั
Z
บรู้รายได้ ในบางกิจกรรมก็ได้ ถกู เลือ3 นไปเช่นกัน ซึง3
การรับรู้รายได้ เหล่านี Zได้ สง่ ผลกระทบต่อกําไรที3ดีขึ Zนในครึ3งปี แรกของปี 9:::
2. บริษัทฯ ได้ จดั สรรเงินสํารองตามกฎหมายกําหนดไว้ หรือไม่ และได้ ตัง[ เงินสํารองตาม
กฎหมายเป็ นจํานวนเท่ าไหร่
คุณรัตนาวุธ วัชโรทัย ชี Zแจงว่า บริ ษัทได้ ตงจั
ั Z ดสรรเงินสํารองตามทีก3 ฎหมายกําหนดแล้ วเป็ นจํานวน
ร้ อยละ o
3. บริษัทฯ ใช้ อัตราในการคํานวณภาษีเงินได้ นิติบุคคลร้ อยละเท่ าไหร่
คุณรัชนิดา มุขดาร์ ชี Zแจ้ งว่า อัตราการคํานวณภาษี ที3บริษัทใช้ คือร้ อยละ 9q
4. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลอย่ างไรบ้ าง
คุณเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ชี Zแจงว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อย
ละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นติ ิบคุ คล และสํารองตามกฎหมาย คุณรัตนาวุธ วัชโรทัย ชี Zแจง
เพิ3มเติมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทุกปี หากมีกําไร
5. ทําไมบริษัทฯ ไม่ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดทัง[ หมด
คุณรัตนาวุธ วัชโรทัย ชี Zแจงว่า เนื3องจากบริ ษัทฯ จะต้ องการเพิ3มทุนเพื3อขยายกิจการ เราจึงให้ จดั สรรเป็ น
หุ้นปั นผลเพื3อต้ องการเงินลงทุนจากผู้ถือหุ้น
มติ

ที3ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเสียงข้ างมากพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ จดั สรรกําไรสําหรับงวด ; เดือนแรกของ
ปี 9::: และอนุมตั ิการจ่ายปั นผล ตามที3ประธานฯ ได้ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี Z
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
Z Zนจํานวน o; ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง hi, ; ,:; หรื อร้ อยละ oo ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
Z
้ ถือหุ้นที3เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี Z
hi, ; , ;
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ii.iii%
• เห็นด้ วย
o
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
o%
• ไม่เห็นด้ วย
oo
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
o.ooo %
• งดออกเสียง

ระเบียบวาระทีO X

พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทO ีจะซือ[ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
ให้ แก่ ผ้ ูถอื หุ้นเดิม จํานวน XS,SSS,SSS หน่ วย ในอัตราส่ วน ) หุ้นสามัญเดิม ต่ อใบสําคัญแสดง
สิทธิ R หน่ วย โดยไม่ คิดมูลค่ า
ประธานฯ เสนอให้ ที3ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะซื Zอหุ้น
สามัญของบริษัทฯ จํานวน qo,ooo,ooo หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมในอัตราส่วน : หุ้นสามัญเดิม ต่อ
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ใบสําคัญแสดงสิทธิ หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทังอนุ
Z มตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ และ/
หรื อบุคคลที3ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มอี ํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื3อนไข
และรายละเอียดอื3นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที3เกี3ยวข้ อง และ
ดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี3ยวเนื3องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ และ
การนําหุ้นสามัญที3ออกเนื3องจากการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จด
ทะเบียนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อ
หน่วยงานที3เกี3ยวข้ อง
หลังจบการรายงาน ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิ3มเติมดังนี Z
1. เงินทีOได้ จากการเพิOมทุนในครัง[ นี [ บริษัทฯ วางแผนจะนําไปทําอะไร
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ชี Zแจงว่า เพื3อนําไปเพิ3มศักยภาพของบริษัทฯ ใน q ส่วนใหญ่ๆ ด้ วยกัน กล่าวคือ
. นําไปลงทุนในเรื3 องธุรกิจด้ านให้ เช่าอุปกรณ์ของบริษัทฯ โดยจะลงทุนซื Zออุปกรณ์ใหม่ๆ ให้ แก่ บริ ษัท พี
เอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด ซึง3 เป็ นบริ ษัทในเครื อ
9. นําไปขยายบริษัทเพื3อเข้ าสูต่ ลาดอาเซียน โดยบริ ษัทฯ มีโครงการที3จะร่วมทุนกับประเทศต่างๆ ใน
อาเซียนในภายใน -9 ปี นี Z
q. นําไปใช้ สาํ หรับโครงการ “Bangkok Creative Playground” เพือ3 สร้ างอาคารสํานักงานใหม่ และการ
ปรับปรุงอาคารสํานักงานที3มีอยูแ่ ล้ ว เนื3องจากจะมีการย้ ายสํานักงานไปรวมอยูใ่ นพื Zนที3เดียวกัน ส่งผลให้
บริ ษัทฯมีความสะดวกต่อการบริหารจัดการ และเพื3อรองรับลูกค้ าที3เพิ3มขึ Zน และ AEC
สําหรับโครงการทังหมดนี
Z
Z บริ ษัทฯ ได้ วางแผนระยะเวลาการใช้ เงินเอาไว้ แล้ ว
2. ใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrant) ทีOผ้ ูถอื หุ้นได้ จะสามารถนําไปใช้ สิทธิ (exercise) ได้ เมืOอไหร่
และมีระยะเวลาห้ ามซือ[ ขาย (silent period) หรือไม่
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทฯ ชี Zแจงว่า ใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrant)
จะออกและเสนอขายในวันที3 9 พฤศจิกายน 9::: หากผู้ถือหุ้นได้ รับใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrant)
แล้ ว ผู้ถือหุ้นก็จะสามารถ;
. นําใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrant) ขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึง3 คาดว่าจะสามารถนําใบสําคัญแสดง
สิทธิ (warrant) นี Z ไปซื Zอขายในตลาดหลักทรัพย์ได้ ประมาณกลางเดือนธันวาคม 9::: หรื อ
9. ถือใบสําคัญแสดงสิทธิ (warrant) ไว้ เพื3อรอนําไปใช้ สทิ ธิ (exercise) ในการซื Zอหุ้นบริ ษัทฯ ซึง3 สามารถ
ใช้ สทิ ธิครังZ แรกได้ ในวันที3 เมษายน 9::; และคาดว่าจะใช้ เวลาประมาณ q อาทิตย์ ในการนําหุ้นที3ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ รับในใช้ สทิ ธินนเข้
ั Z าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีระยะเวลาห้ ามซื Zอขาย (silent
period)
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มติ

ที3ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเสียงข้ างมากอนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะซื Zอ
หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม จํานวน qo,ooo,ooo หน่วย ในอัตราส่วน : หุ้นสามัญเดิม ต่อ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ตามที3ประธานฯ ได้ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี Z
จากจํานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
Z Zนจํานวน o; ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง hi, ; ,:; หรื อร้ อยละ oo ของ
จํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
Z
้ ถือหุ้นที3เข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี Z
hi, ; , ;
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ii.iii%
• เห็นด้ วย
o เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
o%
• ไม่เห็นด้ วย
oo เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
o.ooo %
• งดออกเสียง

ระเบียบวาระทีO ]

พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายสําคัญแสดงสิทธิทO ีจะซือ[ หุ้นสามัญของบริษัทฯ
จํานวน ),SSS,SSS หน่ วย ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทย่ อย (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP”)
ประธานเสนอให้ ที3ประชุมอนุมตั กิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน :,ooo,ooo หน่วย เพื3อเสนอ
ขายแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อยดังกล่าว โดยไม่คดิ มูลค่า
โดยที3บริ ษัทฯ สามารถนําใบสําคัญแสดงสิทธิที3ได้ รับส่งมอบคืนจากกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ
พนักงาน ของบริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ในกรณีที3ที3ลาออกหรื อพ้ นสภาพจากการเป็ นกรรมการ
ผู้บริ หาร หรื อ พนักงานด้ วยความสมัครใจ หรื อถูกเลิกจ้ าง หรื อปลดออก มาจัดสรรใหม่ให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
และ/หรื อพนักงานรายอื3นที3มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเกณฑ์ทกี3 ําหนด ภายใต้ เงื3อนไขที3ระบุไว้ ในหลักเกณฑ์
การจัดสรร ภายใต้ อาํ นาจของคณะกรรมการหรื อบุคคลที3ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
รวมทังอนุ
Z มตั ิมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรื อบุคคลที3ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอาํ นาจในการกําหนดหลักเกณฑ์ เงื3อนไข และรายละเอียดอื3นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิESOP รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที3เกี3ยวข้ อง และดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอัน
เกี3ยวเนื3องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP และการนําหุ้นสามัญที3ออกเนื3องจาก
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อตลาด
หลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานทีเ3 กี3ยวข้ อง
ทังนี
Z Z ที3ประชุมต้ องมีมติอนุมตั วิ าระดังกล่าว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข3 องจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
Z
้ ถือหุ้นที3มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึง3 ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
Z
้ ถือหุ้นที3มาประชุมคัดค้ านการออกใบสาคัญสิทธิ-ESOP ในครังZ นี Z ดังนี Z
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จํานวนเสียงทังหมดที
Z
ม3 าประชุม
จํานวนเสียงทังหมดที
Z
3ไม่มีสทิ ธิออกเสียง
จํานวนเสียงทังหมดที
Z
ม3 ีสทิ ธิออกเสียง

hi, ; ,h;
h, ;q,:oo
o,iih,q;

เสียง
เสียง
เสียง

หลังจบการรายงาน ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิ3มเติมดังนี Z
1. ทําไมบริษัทฯ ไม่ แจกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้ แก่ พนักงานทุกคน
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงว่า ตัวอย่างจากบางบริษัทที3แจก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้ กบั พนักงานทุกระดับรวมถึงระดับปฏิบตั ิการ แล้ วก็เกิดการขาดทุน
เนื3องจากราคาบางครังZ ราคาใช้ สทิ ธิ (exercise price) สูงกว่าราคาตลาด พนักงานบางท่านมีรายได้ น้อย
ไม่สามารถใช้ สทิ ธินนได้
ั Z หรื อบางคนที3อยากใช้ สทิ ธิก็ไปหยิบยืมเงินจากคนอื3น หรื อบางท่านก็ไม่เห็นด้ วย
กับการแจกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครังZ นี Z รวมถึงในครังZ นี Zบริ ษัทฯ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
เป็ นจํานวนน้ อย สัดส่วนการใช้ สทิ ธิจึงมีจํานวนน้ อยมากเมื3อถึงเวลาใช้ สทิ ธิ (exercise) ทางทีป3 รึกษา
ทางการเงินของบริษัทฯ จึงแนะนําให้ บริษัทฯแจกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้ แก่พนักกงานระดับ
ผู้จดั การขึ Zนไปเท่านันเพื
Z 3อลดปั ญหาเหล่านี Z และที3ปรึกษาการเงินบริ ษัทฯ ได้ รับทราบข้ อเสนอแนะของ
ท่านผู้ถือหุ้นที3ได้ ให้ ไว้ วา่ ควรจะมีการแจกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ให้ แก่พนักงานทุกระดับ
2. ถ้ ามีห้ ุนเหลือจากการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั ง[ นี [ จะจัดสรรใหม่ อย่ างไร
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงว่า หุ้นที3เหลือจากการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครังZ นี Z หรื อหากกรรมการท่านหนึง3 ท่านใดลาออก ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
จะถูกจัดสรรใหม่ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานบริษัทฯ เท่านันZ กรรมการบริ ษัทฯ จะไม่ได้ รับการจัดสรรใหม่
ครังZ นี Z
3. การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ของบริษัทฯ ครัง[ นี [ บริษัทฯ ได้ มีการกําหนดอายุ
งานขัน[ ตํOาของพนักงานหรือไม่ และมีเกณฑ์ ในการจัดสรรอย่ างไร
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ทีป3 รึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงว่า พิจารณาจากหลายปั จจัยพร้ อม
กัน เช่น จํานวนหุ้นที3ออก สัดส่วนหุ้นที3ออก อายุการทํางานของพนักงาน ความตังใจในการทํ
Z
างาน ซึง3
การพิจารณาครังZ นี Zจะขึ Zนอยูก่ บั การตัดสินใจร่วมกันของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนของบริ ษัทฯ
4. ทําไมกําหนดระยะเวลาการใช้ สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ-warrant และใบสําคัญแสดง
สิทธิ-ESOP แตกต่ างกัน
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นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ทีป3 รึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงว่า บริ ษัทฯไม่ได้ มีประเด็นอะไรเป็ น
พิเศษ บริษัทฯ ได้ ปรึกษาทางฝ่ ายบัญชีของบริ ษัทฯ และเห็นว่าในช่วงเดือนกุมภาพันธ์เป็ นช่วงเวลาที3
สะดวก บริ ษัทฯ ไม่มคี วามตังใจอื
Z น3 ใดทังสิ
Z Zน
5. วาระนีจ[ ะไม่ ได้ รับการอนุมตั ิเมืOอได้ รับเสียงคัดค้ านเป็ นจํานวนเท่ าไร
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริ ษัทฯ ชี Zแจงว่า ในวาระนี Zเป็ นวาระทีม3 ี
Conflicted party คือส่วนได้ เสีย ซึง3 บุคลลที3มีสว่ นได้ เสียเหล่านี Zหมายถึง กรรมการ ผู้บริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทฯทีถ3 ือหุ้นอยูใ่ นบริ ษัทฯจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี Z ทังนี
Z Zการนับคะแนนจะขึ Zนอยู่
กับผู้ถือหุ้นเท่านันที
Z จ3 ะโหวตวาระนี Zได้ จากจํานวนเสียงที3สามารถลงคะแนนเสียงได้ จํานวน o.iihq
ล้ านเสียง จะสามารถอนุมตั วิ าระนี Zได้ ก็ตอ่ เมื3อมีคะแนนเสียงเห็นด้ วยทังสิ
Z Zนจํานวน h.9 9: ล้ านเสียง
วาระนี Zถึงจะอนุมตั ิ
คุณเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ชี Zแจงเพิม3 เติมเพื3อสร้ างความมัน3 ใจให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นว่า บริ ษัทฯ มีหลักเกณฑ์สาํ คัญ
ในการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ซึง3 มีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี Z
Z
จารณาค่าตอบแทนเพื3อพิจารณาการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ1. บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังคณะกรรมการพิ
ESOP
2. บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ตามตําแหน่งงาน เช่น หากเป็ นระดับผู้จดั การก็จะ
ได้ รับการจัดสรรในอัตราส่วนทีเ3 ท่ากัน เป็ นต้ น
3. บริ ษัทฯ ได้ จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP โดยได้ คิดตามอายุงานเพื3อไปถ่วงนํ Zาหนักตามข้ อ 2
เช่น ถ้ าอายุงานเกิน q ปี จะให้ เท่ากันหมด และหากตํา3 กว่า 3 ปี สัดส่วนก็จะลดลงมา เป็ นต้ น
อีกทังบริ
Z ษัทฯ ได้ รับฟั งความคิดเห็นจากท่านผู้ถือหุ้นว่า บริ ษัทฯ จะนํากลับไปพิจารณาจัดสรรใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ให้ แก่พนักงานทุกระดับ รวมถึงพิจารณาจัดสรรให้ พนักงานที3ระดับตํา3 กว่าระดับ
ผู้จดั การทีม3 ีอายุการทํางานนานเช่นกัน และอีกประเด็นสําคัญคือบริ ษัทฯ ได้ เน้ นยํ Zาว่าการจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครังZ นี Zเป็ นไปอย่างยุติธรรม
มติ

ที3ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเสียงข้ างมากอนุมตั ิการการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน
:,ooo,ooo หน่วย เพื3อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรื อบริ ษัท
ย่อยดังกล่าว โดยไม่คิดมูลค่า ตามที3ประธานฯ ได้ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี Z
จากจํานวนผู้ถือหุ้นที3มีสทิ ธิออกเสียง คิดเป็ นคะแนนเสียง o,iih,q; หรื อร้ อยละ oo ของจํานวนสิทธิ
ออกเสียงทังหมดของผู
Z
้ ถือหุ้นทีเ3 ข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี Z
o,hi ,ho;
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ii.oh: %
• เห็นด้ วย
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• ไม่เห็นด้ วย
• งดออกเสียง

oo, :h
oo

เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

o.i q %
o.oooi%

ระเบียบวาระทีO 5

พิจารณาและอนุมตั ิการเพิOมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม R)S,SSS,SSS
บาท เป็ นจํานวน (((,)SS,SSS บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิOมทุนจํานวน f(,)SS,SSS หุ้น มูล
ค่ าทีOตราไว้ ห้ ุนละ R.SS บาท และแก้ ไขเพิOมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ข้ อ ] เพืOอให้
สอดคล้ องกับการเพิOมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ประธานฯ เสนอให้ ที3ประชุมอนุมตั ิเพิ3มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ เพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล เพื3อ
รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม :o,ooo,ooo บาท เป็ นจํานวน 999,:oo,ooo บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ3มทุนจํานวน 9,:oo,ooo หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ บาท รวมทังZ อนุมตั ิการ
แก้ ไขเพิ3มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม3 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

มติ

ที3ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเสียงข้ างมากอนุมตั ิเพิม3 ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื3อรองรับการจ่าย
หุ้นปั นผล เพื3อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการ
ใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม :o,ooo,ooo บาท เป็ นจํานวน
999,:oo,ooo บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ3มทุนจํานวน 9,:oo,ooo หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ บาท
รวมทังZ อนุมตั ิการแก้ ไขเพิม3 เติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม3 ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามที3ประธานฯ ได้ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี Z
จากจํานวนผู้ถือหุ้นที3มีสทิ ธิออกเสียงทังสิ
Z Zนจํานวน o; ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง hi, ; ,:; หรื อร้ อย
ละ oo ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
Z
้ ถือหุ้นทีเ3 ข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี Z
• เห็นด้ วย
• ไม่เห็นด้ วย
• งดออกเสียง

ระเบียบวาระทีO 6

hi, ; , ;
oo
o

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

ii.iiii%
o.ooo %
o%

พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิOมทุนจํานวน f(,)SS,SSS หุ้น มูลค่ าทีOตราไว้ ห้ ุนละ R
บาท เพืOอรองรับการจ่ ายหุ้นปั นผล การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และการใช้ สิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
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ประธานเสนอให้ ที3ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ3มทุนเพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล การใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
ดังนี Z
• จัดสรรหุ้นสามัญเพิม3 ทุนจํานวน q ,:oo,ooo หุ้น มูลค่าทีต3 ราไว้ ห้ นุ ละ บาท เพื3อรองรับการจ่าย
หุ้นปั นผลที3อตั รา หุ้นสามัญ ต่อ หุ้นปั นผล
• จัดสรรหุ้นสามัญเพิม3 ทุนจํานวน qo,ooo,ooo หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ บาท เพื3อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ในสัดส่วน : หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสําคัญแสดง
สิทธิ หน่วย
• จัดสรรหุ้นสามัญเพิม3 ทุนจํานวน :,ooo,ooo หุ้น มูลค่าที3ตราไว้ ห้ นุ ละ บาท เพื3อรองรับการใช้ สทิ ธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP
รวมทังZ
มีมติอนุมตั มิ อบอํานาจให้ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรื อบุคคลที3ได้ รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื3อนไขและรายละเอียดอื3นๆ ที3
เกี3ยวข้ องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ3มทุนดังกล่าว รวมทังมี
Z อํานาจในการลงนามในเอกสาร
ใดๆ ที3เกี3ยวข้ อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอันเกี3ยวเนื3องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ3มทุนดังกล่าว
มติ

ระเบียบวาระทีO 7

ที3ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเสียงข้ างมากอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ3มทุนเพื3อรองรับการจ่ายหุ้น
ปั นผล การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที3จะออกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม และการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP ตามที3ประธานฯ ได้ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี Z
จากจํานวนผู้ถือหุ้นที3มีสทิ ธิออกเสียงทังสิ
Z Zนจํานวน o; ราย คิดเป็ นคะแนนเสียง hi, ; ,:; หรื อร้ อย
ละ oo ของจํานวนสิทธิออกเสียงทังหมดของผู
Z
้ ถือหุ้นทีเ3 ข้ าร่วมประชุมและใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี Z
hi, ; , ;
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ii.iiii%
• เห็นด้ วย
oo
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
o.ooo %
• ไม่เห็นด้ วย
o
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
o%
• งดออกเสียง
เรืOองอืOนๆ
-ไม่มี-
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ประธานได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ใู ดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ3มเติมหรื อไม่
และมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
ข้ อมูลเพิ3มเติมดังนี Z
1. โครงการ Urban Space บริษัทฯ ยังบริหารจัดการอยู่หรือไม่
คุณรัตนาวุธ วัชโรทัย ชี Zแจงว่า โครงการ Urban Space บริ ษัทฯได้ จดั การเรื3 องหนี Zสินหมดแล้ ว ปั จจุบนั
โครงการนี Zไม่มแี ล้ ว
2. บริษัทฯ ได้ มีการทําประกันสําหรับโครงการต่ างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่
คุณเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ชี Zแจงว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการบริ หารความเสีย3 งของบริ ษัทฯไว้ โดยได้ ทาํ ประกัน
อุบตั ิเหตุของบุคคลที3 q ที3เข้ าไปร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ เอาไว้ ซึง3 ถือว่าเป็ นส่วนสําคัญส่วนหนึง3 ของ
ธรรมาภิบาลของบริษัทออการ์ ไนเซอร์ ที3ดี
ในส่วนเรื3 องงานที3กมั พูชาซึง3 มีปัญหาทางการเมืองระหว่าง
ประเทศ บริ ษัทฯจึงถูกสัง3 ให้ ยกเลิกการทํางาน รวมถึงโครงการ Urban Space ซึง3 เป็ นผลกระทบจากการ
ชุมนุม
ความเสีย3 งเหล่านันเกิ
Z ดขึ Zนโดยไม่ได้ คาดหมาย บริ ษัทฯ จึงไม่ได้ ทําประกันความเสีย3 งกับ
เหตุการณ์เหล่านันไว้
Z
3. ตัวอย่ างงานทีOจะเกิดขึน[ ของบริษัทฯ ในเวลาอันใกล้ นีม[ ีอะไรบ้ าง
คุณเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ชี Zแจงว่า เป้าหมายของบริษัทฯ ในปี นี Zอยูท่ ี3ประมาณ , oo ล้ านบาท และผล
ประกอบการไตรมาส q และ น่าจะมีผลประกอบการที3เพิม3 ขึ Zน ซึง3 ทําให้ ผลประกอบการภาพรวมของ
บริ ษัทฯ จะดีขึ Zนเมื3อเทียบกับหลายๆ ปี ที3ผา่ นมา ส่วนตัวอย่างงานที3จะเกิดขึ Zนในไตรมาส q และ จะ
เกิดขึ Zนในอุตสากรรมที3มีการแข่งขันสูง เช่น การทําการตลาดในอุตสาหกรรมรถยนต์, อุตสาหกรรมนํ Zาดํา
(โคคา-โคล่า) และอุตสาหกรรมโทรศัพท์ อีกทังในปี
Z หน้ าบริ ษัทยังมุง่ ขยายงานในต่างประเทศอีกด้ วย
ไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อเสนอข้ อแนะนําเพิ3มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และได้ ทําการปิ ดประชุมเวลา 9.qo น.
รับรองว่ารายงานการประชุมข้ างต้ นถูกต้ อง

....................................
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธาน
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
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หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์เพื3อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ หรื อบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้ าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
กรณีมอบฉันทะ
9. กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อสัญชาติตา่ งด้ าว ต้ องนําเอกสารดังนี Zมาแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื3อเข้ าประชุม
• หนังสือมอบฉันทะที3กรอกข้ อความครบถ้ วน
• สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
• สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ
9.9 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลสัญชาติไทย ต้ องนําเอกสารดังนี Zมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื3อเข้ า
ประชุม
• หนังสือมอบฉันทะที3กรอกข้ อความครบถ้ วน
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันZ
• สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันZ
• สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
9.q กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องนําเอกสารดังนี Zมาแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื3อเข้ าประชุม
• หนังสือมอบฉันทะที3กรอกข้ อความครบถ้ วน
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันZ
• สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันZ
• สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึง3 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ
2.
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กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่ งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่ างๆมาทีOบริษัทฯล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย
R วันทําการ หรือก่ อนเริOมเวลาประชุมอย่ างน้ อยครึOงชัOวโมง เพืOอให้ เจ้ าหน้ าทีOของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสาร
ต่ างๆให้ ทนั เวลาเริOมประชุม
การลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าที3บริ ษัทฯจะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ3มการประชุมไม่น้อยกว่า ชัว3 โมง หรื อตังแต่
Z เวลา i.oo นาฬิกาเป็ นต้ น
ไป
การออกคะแนนเสียง
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึง3 หุ้นมีเสียงหนึง3 เสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง3 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที3ประชุมออกเสียงเพิ3มอีกเสียงหนึง3 เป็ นเสียงชี Zขาด
ในกรณีอื3น ซึง3 มีกฏหมายหรื อข้ อบังคับของบริษัทฯกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามที3
กําหนดนันZ โดยประธานในที3ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที3ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
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หนังสือมอบฉันทะ
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ของบริ ษัท ในวันพฤหัสบดีทO ี () เมษายน ())* เวลา RS.SS น. ณ
ห้ องฟอร์ จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน อาคารฟอร์ จูน ทาวน์ ชัน[ X เลขทีO R ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุ งเทพมหานคร RS]SS บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) จึงได้ นําส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครังZ นี Zไว้ 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
Z คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที3ทา่ นประสงค์จะแต่งตังบุ
Z คคลอื3นใดเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครังZ นี Z โปรดเลือก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึOงเพียงแบบเดียวเท่ านัน[ และกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนันๆ
Z ให้ ถกู ต้ อง
สมบูรณ์ นําส่งต่อประธานในที3ประชุมหรื อบุคคลที3ได้ รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้ าร่วมประชุม
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ปิ ดอากรแสตมป์
บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เขียนที3....................................................................
วันที3............เดือน................................พ.ศ. 2556
(1) ข้ าพเจ้ า...........................................................................................สัญชาติ...............................
อยูบ่ ้ านเลขที3.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..........................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
Z Zนรวม...........................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 าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ของบริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีทO ี () เมษายน ())* เวลา RS.SS
น. ณ ห้ องฟอร์ จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน อาคารฟอร์ จูน ทาวน์ ชัน[ X เลขทีO R ถนนรัชดาภิเษก ดิน
แดง กรุ งเทพมหานคร RS]SS หรื อที3จะพึงเลือ3 นไปในวัน เวลา และสถานที3อื3นด้ วย
กิจการใดที3ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี Z ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
Soi Ladprao 94, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310
หน้ า.....ของจํานวน.....หน้ า
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ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที3มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื3นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนันZ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องมีอายุครบ 9o ปี
บริ บรู ณ์ในวันที3มอบฉันทะ มิฉะนันการมอบฉั
Z
นทะจะไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. 9:q: มาตรา o9 ประกอบมาตรา q และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา i
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

ปิ ดอากรแสตมป์
บาท

เขียนที3....................................................................
วันที3............เดือน................................พ.ศ. 2556
(1) ข้ าพเจ้ า...............................................................................................สัญชาติ..........................
อยูบ่ ้ านเลขที3...........................ถนน..................o.........................ตําบล/แขวง...........................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์......................
(9) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
Z Zนรวม.............................หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(q) 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 าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ของบริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีทO ี () เมษายน ())* เวลา RS.SS
น. ณ ห้ องฟอร์ จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู อาคารฟอร์ จูน ทาวน์ ชัน[ X เลขทีO R ถนนรัชดาภิเษก ดิน
แดง กรุ งเทพมหานคร RS]SS หรื อที3จะพึงเลือ3 นไปในวัน เวลา และสถานที3อื3นด้ วย
( ) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังZ นี Z ดังนี Z
วาระทีO R พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง[ ทีO R/()))
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระทีO ( พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ()))
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระทีO X

พิจารณาและอนุมตั ิบัญชีงบดุลและบัญชีงบกําไรขาดทุนของบริษัทประจําปี ())) สิน[ สุดวันทีO XR
ธันวาคม ())) ทีOผ้ ูสอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระทีO ] พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระทีO 5 พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง[ กรรมการแทนกรรมการทีOครบกําหนดออดจากตําแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 การแต่งตังกรรมการทั
Z
งชุ
Z ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา
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 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระทีO 6 พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี ())*
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระทีO f พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง[ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชี ประจําปี ())*
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระทีO g พิจารณาเรืOองอืOน ๆ (ถ้ ามี)
 คําแถลงหรื อหลักฐานอื3นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที3ไม่เป็ นไปตามที3ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี Z ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
Z ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที3ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที3ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื3 องใดนอกเหนือจากเรื3 องทีร3 ะบุไว้ ข้างต้ น
รวมถึงกรณีที3มีการแก้ ไขเปลีย3 นแปลงหรื อ
เพิ3มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการที3เห็นสมควร
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กิจการใดที3ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี Z ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที3มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
Z
อกตังกรรมการทั
Z
งชุ
Z ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
3. ในกรณีที3มวี าระทีจ3 ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที3ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ3มเติมได้ ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื3นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนันZ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องมีอายุครบ 9o
ปี บริ บรู ณ์ในวันที3มอบฉันทะ มิฉะนันการมอบฉั
Z
นทะจะไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 9:q: มาตรา o9 ประกอบมาตรา q และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา i
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 9::;
ของบริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีทO ี () เมษายน ())* เวลา RS.SS น. ณ ห้ องฟอร์ จูน (-X โรงแรมแก
รนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู อาคารฟอร์ จูน ทาวน์ ชัน[ X เลขทีO R ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร RS]SS หรื อ
ที3จะพึงเลือ3 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 Z
 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 Z
 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 Z
 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 Z
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
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งดออกเสียง
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที3..............เรื3 อง เลือกตังกรรมการ
Z
(ต่อ)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 การแต่งตังกรรมการทั
Z
งชุ
Z ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
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 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องสมบูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ.....................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)

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

หน้ า.....ของจํานวน.....หน้ า
29

ปิ ดอากรแสตมป์
บาท
เขียนที3....................................................................
วันที3............เดือน................................พ.ศ. 255;
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................สัญชาติ.........................
อยูบ่ ้ านเลขที3...................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด
........................รหัสไปรษณีย์..................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
...........................................ซึง3 เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
Z Zนรวม...........................
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 าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ของบริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีทO ี () เมษายน ())* เวลา RS.SS
น. ณ ห้ องฟอร์ จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน อาคารฟอร์ จูน ทาวน์ ชัน[ X เลขทีO R ถนนรัชดาภิเษก ดิน
แดง กรุ งเทพมหานคร RS]SS หรื อที3จะพึงเลือ3 นไปในวัน เวลา และสถานที3อื3นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังZ นี Z ดังนี Z
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
Z
3ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจํานวน........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
..................................เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังZ นี Z ดังนี Z
วาระทีO R พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง[ ทีO R/()))
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
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 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระทีO ( พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ()))
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระทีO X

พิจารณาและอนุมตั ิบัญชีงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประจําปี ())) สิน[ สุดวันทีO XR ธันวาคม
())) ทีOผ้ ูสอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง

วาระทีO ] พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระทีO ) พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง[ กรรมการแทนกรรมการทีOครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 การแต่งตังกรรมการทั
Z
งชุ
Z ด
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
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งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
1. นายอนันต์ เกตุพิทยา
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
2. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระทีO * พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี ())*
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระทีO f พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง[ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัยชี ประจําปี ())*
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระทีO g เรืOองอืOนๆ (ถ้ ามี)
 คําแถลงหรื อหลักฐานอื3นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที3ไม่เป็ นไปตามที3ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี Z ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
Z ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
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(6) ในกรณีที3ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณีที3ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื3 องใดนอกเหนือจากเรื3 องที3ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทมี3 ีการ แก้ ไขเปลีย3 นแปลง
หรื อเพิ3มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการที3เห็นสมควร
กิจการใดที3ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี Z ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ..................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี Z ใช้ เฉพาะกรณีที3ผ้ ถู ือหุ้นที3ปรากฏในชื3อทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังZ
ให้ คสั โตเดียน ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้ เท่านันZ
2. หลักฐานที3ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที3มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตังกรรมการสามารถเลื
Z
อกตังกรรมการทั
Z
งชุ
Z ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
5. ในกรณีที3มีวาระที3จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที3ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ3มเติมได้
ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ของ
บริ ษัท ในวันพฤหัสบดีทO ี () เมษายน ())* เวลา RS.SS น. ณ ห้ องฟอร์ จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จนู
อาคารฟอร์ จูน ทาวน์ ชัน[ X เลขทีO R ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร RS]SS 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 Z
 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 Z
 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 Z
 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 Z
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
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งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที3..............เรื3 อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที3..............เรื3 อง เลือกตังกรรมการ
Z
(ต่อ)
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ3 ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี Z
 การแต่งตังกรรมการทั
Z
งชุ
Z ด
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
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 งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
Z
นรายบุคคล
ชื3อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องสมบูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื3อ......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)

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

หน้ า.....ของจํานวน.....หน้ า
36

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
In the case of appointing proxy to a common person or person of other nationality, the
2.1
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
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•
•

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

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 Annual General Meeting of Shareholder for the year 2013 at on Thursday 25 April 2013
at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 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:
-

General Proxy Form which is easy to use and not complicated
Detailed Proxy form that the appointer can restrict clearly in details
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
Baht 9o

Proxy Form (A)
Written at.................................................................
Date............Month.............................B.E. 2013
(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 Annual General Meeting of Shareholder
for the year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town
Bldg. 3rd Floor, 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
respect.
Signed......................................................Grantor
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
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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. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy
in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil
and Commercial Code
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Duty Stamp

Proxy Form (B)

Baht 9o

Written at.................................................................
Date............Month.............................B.E. 2013
()
I/We....................................................................... Nationality....................................................
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District..........................................Province........................................Post code.........................
(9)
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 Annual General Meeting of Shareholder for the
year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg.
3rd Floor, 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 To consider and approve the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.
1/2012 which held on Thursday 25 October 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
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Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2013
(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 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income
for the year ended 31 December 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 4 To consider and approve 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
Disapprove
Abstain
Agenda 5
To consider and approve re-election of the directors who are due to retire by rotation and
appointment of new director to replace the retired directors
(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:
 Vote for all the nominated candidates as a whole
Approve
Disapprove
Abstain
 Vote for an individual nominee
1. Mr. Anant Gatepithaya
Approve
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Disapprove
Abstain
2. Mr. Sermkhun Kunawong
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2013
(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 7 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2013
and to fix remuneration
(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 8 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.
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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.
4. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy in
accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil and
Commercial Code
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Annex to the Proxy Form B
The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General
Meeting of Shareholder for the year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure
Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 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
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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:
 Vote for all the nominated candidates as a whole
Approve
Disapprove
Abstain
 Vote for an individual nominee
Name…………………………………………………….
Approve
Disapprove
Abstain
Name…………………………………………………….
Approve
Disapprove
Abstain
Name…………………………………………………….
Approve
Disapprove
Abstain
Name…………………………………………………….
Approve
Disapprove
Abstain
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Name…………………………………………………….
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 9o

Written at.................................................................
Date............Month.............................B.E. 2012
(1) 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 Annual General Meeting of Shareholder for the
year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg.
3rd Floor, 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)
(4) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.
1/2012 which held on Thursday 25 October
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
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(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2013
(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

To consider and approve the Company’s Financial Statement, Balance Sheet and Statement of Income
for the year ended 31 December 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)

Agenda 4 To consider and approve 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 5

To consider and approve re-election of the directors who are due to retire by rotation and
appointment of new director to replace the retire directors
(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:
Vote for all the nominated candidates as a whole
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
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Abstain.........................................................vote(s)
Vote for an individual nominee
1. Mr. Anant Gatepithaya
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Vote for an individual nominee
2. Mr. Sermkhun Kunawong
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2013
(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 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2013
and to fix remuneration
(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 8

Other matters (if any)

 The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
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(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:
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.
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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 Annual General
Meeting of Shareholder for the year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure
Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 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)
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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: To approve the appointment of new directors
(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:
Vote for all the nominated candidates as a whole
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Vote for an individual nominee
Name………………………………………………….
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Vote for an individual nominee
Name………………………………………………….
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Vote for an individual nominee
Name………………………………………………….
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Vote for an individual nominee
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Name………………………………………………….
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Vote for an individual nominee
Name………………………………………………….
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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รายละเอียดกรรมการอิสระทีOบริษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื3อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา
อายุ : ; ปี
ที3อยู่ : ;hi ซอยนวมินทร์ q แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร o9qo
การมีสว่ นได้ เสียในวาระทีเ3 สนอในการประชุมสามัญประจําปี 9::;:
ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที3เสนอในการประชุมครังZ นี Z ยกเว้ น วาระการพิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจําปี ())*
ผู้ถือหุ้นที3มีความประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระที3บริ ษัทกําหนด โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ อง
สมบูรณ์ และส่งกลับมาที3
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ )
ซอยลาดพร้ าวi ถนนลาดพร้ าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร oq o
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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
Z
บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
• สําเนาหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลอายุไม่เกิน q เดือน ซึง3 รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื3อของนิติ
บุคคลนันๆ
Z
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรื อบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี3 หรื อหนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที3ยงั ไม่
หมดอายุของผู้มีอาํ นาจลงลายมือชื3อดังกล่าวพร้ อมทังลงนามรั
Z
บรองสําเนาถูกต้ อง
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนทีOเกีOยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 9 . คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน เดือน นับแต่วนั สิ Zนสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื3นนอกจากที3กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื3อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า ใน : ของ
จํานวนหุ้นทีจ3 ําหน่ายได้ ทงหมด
ัZ
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 9: คน ซึง3 มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ใน o ของจํานวนหุ้นที3
จําหน่ายได้ ทงหมด
ัZ
จะเข้ าชื3อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื3อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที3ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี Z ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
เดือนนับแต่วนั ที3ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที3อนั เป็ นที3ตงสํ
ั Z านักงานใหญ่ของบริษัท หรื อจังหวัดอื3น ทัว3
ราชอาณาจักร
ข้ อ 9:. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที3 วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื3 องที3จะเสนอต่อที3ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื3 องที3จะเสนอเพื3อทราบ เพื3อ
อนุมตั ิหรื อเพื3อพิจารณา รวมทังความเห็
Z
นของคณะกรรมการในเรื3องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า วัน ก่อน
วันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน q วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า q วัน
ข้ อ 9;. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คอื3นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันทีแ3 ละลายมือชื3อของผู้ถือหุ้นที3มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที3นายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี Zจะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที3ประธานกําหนด ณ ทีป3 ระชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 9 . ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 9: คน และ
ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ใน q ของจํานวนหุ้นที3จําหน่ายได้ ทงหมด
ัZ
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ3งหนึง3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
Z
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ใน q ของจํานวนหุ้นที3จําหน่าย
ได้ ทงหมด
ัZ
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที3ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังZ ใด เมื3อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง ชัว3 โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง3 มาเข้ า
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก3 ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นการระงับ
ไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
Z ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมครังZ ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังZ หลังไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง3 เป็ นประธานที3ประชุม ถ้ าไม่มีประธานกรรมการหรื อประธาน
กรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มีหรื อ
มีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที3ได้ ก็ให้ ที3ประชุมเลือกตังผู
Z ้ ถือหุ้นคนหนึง3 ซึง3 ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 9h. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ หนึง3 หุ้นมีหนึง3 เสียงและมติของที3ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
Z ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี Z
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง3 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที3ประชุมออกเสียงเพิ3มขึ Zนอีกเสียงหนึง3 เป็ นเสียงชี Zขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี Z ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า q ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
Z
้ ถือหุ้นซึง3 มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
Z
อบางส่วนที3สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื3น
(ข) การซื Zอหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื3นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี3ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
Z
อบางส่วนที3
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื3นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื3นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิม3 เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิม3 หรื อลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 9i. กิจการอันที3ประชุมสามัญประจําปี พึงกระทํามีดงั นี Z
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที3เสนอต่อที3ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที3
ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี ที3ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
Z
อ3 อกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตังผู
Z ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื3นๆ
ข้ อ qo.ในกรณีที3บริษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ ารายการทีเ3 กี3ยวโยงกันหรื อรายการทีเ3 กี3ยวกับการได้ มาหรื อจําหน่าย ไป
ซึง3 สินทรัพย์ของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที3กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที3
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ใช้ บงั คับกับการทํารายการที3เกี3ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง3 สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
แล้ วแต่กรณี ให้ บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที3ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื3 องนันๆด้
Z วย
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เอกสารประกอบ
การประชุมสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ประจําปี ())*
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ข้ อมูลทางการเงินทีOสาํ คัญ
(หน่ วย: พันบาท)

2552

งบการเงินรวม
2553
2554

2555

2552

741,410

869,574

819,687

1,237,280

495,857

572,829

531,648

803,944

รายได้ รวม

745,225

874,645

822,281

1,243,232

498,999

604,415

558,528

855,188

ต้ นทุนการให้ บริ การ

606,476

668,658

648,153

968,402

412,670

474,136

470,894

695,106

กํ าไรขันต้
Z น

134,934

200,916

171,534

268,877

83,187

98,693

60,754

108,837

ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร

125,190

132,994

179,477

153,513

122,778

62,595

104,901

64,125

12,897

14,487

16,204

11,436

10,525

11,624

12,907

6,182

ค่าใช้ จ่ายภาษี เงิ นได้

6,264

16,720

13,272

17,457

4,633

7,444

-

2,922

กํ าไร(ขาดทุน)สุทธิ

(5,603)

41,786

(34,826)

92,423

(51,606)

48,617

(30,174)

86,852

สินทรัพย์ รวม

570,890

727,646

710,275

734,455

461,226

642,874

509,155

463,463

หนี Zสินรวม

322,894

436,177

414,012

356,151

267,104

400,135

324,327

195,612

ส่วนของผู้ถือหุ้น

247,996

291,470

296,263

378,304

194,122

242,739

184,828

267,851

ผลการดําเนิ นงาน:
รายได้ จากการให้ บริ การ

ดอกเบี ยZ จ่าย

งบการเงินเฉพาะกิ จการ
2553
2554

2555

ฐานะทางการเงิน:

อัตราส่ วนทางการเงิน:
อัตรากํ าไรขันต้
Z น (%)

18.20%

23.11%

20.93%

21.73%

16.78%

17.23%

11.43%

13.54%

อัตรากํ าไรจากการดําเนินงาน (%)

1.83%

8.39%

-0.65%

9.81%

-7.35%

11.82%

-3.25%

11.94%

อัตรากํ าไรสุทธิ (%)

-0.76%

4.81%

-4.25%

7.47%

-10.41%

8.49%

-5.68%

10.80%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

-2.24%

15.49%

-11.85%

27.40%

-23.47%

22.26%

-14.11%

38.37%

(0.06)

0.25

(0.26)

0.55

(0.34)

0.32

(0.20)

0.56

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

1.01

0.75

0.94

0.98

0.93

0.69

0.89

1.15

อัตราส่วนหนี Zสินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.30

1.50

1.40

0.94

1.38

1.65

1.75

0.73

กํ าไร (ขาดทุน) สุทธิ ต่อหุ้น (บาท)

หมายเหตุ
ท่านผู้ถือหุ้นที3มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปี แบบรูปเล่ม เพืOอใช้ สาํ หรับการเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นในวันทีO ()
เมษายน ())* โปรดติดต่อขอรับได้ ที3
นางสาวปิ ยะมาตร์ ยงศิริชยั สกุล หมายเลขโทรศัพท์ o-9::i o:o: ต่อ o หรื อ e-mail: piyamart@com-group.com
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
วาระทีO ]
พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
• นโยบายการจ่ายเงินปั นผล
บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ o ของกําไร สุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล และ
สํารองตามกฏหมาย ทังนี
Z Zขึ Zนอยูก่ บั ภาวะเศรษฐกิจผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯในช่วงปี ที3ผา่ นมา และโครงการในการดําเนิน
ธุรกิจใน อนาคตของบริ ษัทฯ
• อัตราเงินปั นผลเทียบกับกําไร(ขาดทุน)สุทธิ
ในรอบปี 9::: บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) มีผลกําไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน h;,h:9, i.::
ล้ านบาท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอที3ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ารจ่ายเงินปั นผล
สําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 9::: ในอัตรา o. o บาทต่อหุ้น
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล

2555
(เสนอ)

1. กํ าไรสุทธิ
2. จํานวนหุ้น (หุ้น)
3. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทั Zงสิ Zน (บาทต่อหุ้น)
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผล

2554

2552

จ่ ายระหว่ างกาล

86,852,419.55
187,714,335.00

2553

150,000,000

(30,173,811.50)

48,617,071.53 (51,605,800.51)

150,000,000

150,000,000 150,000,000.00

0.10

0.2778

งดจ่าย

0.20

งดจ่าย

18,771,433.50

41,670,000.00

งดจ่าย

30,000,000.00

งดจ่าย

18.18%

47.98%

งดจ่าย

62.50%

งดจ่าย

วาระทีO )

พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง[ กรรมการแทนกรรมการทีOครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
กระบวนการคัดเลือกผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทนันZ ไม่ได้ ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนื3องจากปั จจุบนั บริ ษัท
ยังไม่มกี ารแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
Z
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี3ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษัทในช่วงที3ผา่ นมาแล้ ว มีความเห็นว่า นายอนันต์ เกตุพิทยา และ นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม สมควร
เลือกตังเป็
Z นกรรมการของบริ ษัทโดยมีข้อมูลเพิ3มเติมเพื3อให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ประกอบการพิจารณาดังนี Z
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1. นายอนันต์ เกตุพทิ ยา
อายุ: ; ปี
สัญชาติ: ไทย
การศึกษา :
ปริ ญญาโทด้ านการจัดการสถาบันบัณฑิตบริ หารธุรกิจ (ศศินทร์ )
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 7/2004 จาก IOD
ACP 2/2004
DCP 17/2002
ประสบการณ์การทํางาน :
9: ; – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ
9:: – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท เซียร์ พร็ อพเพอร์ ตี Z จํากัด
9::o – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริ หารสินทรัพย์ ท่าเรื อดอนสัก-สมุย
9::o – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮโดรเท็ค
9: – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์ จนู พาร์ ทอินดัสตรี Z
9: – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศุภาลัย
9: q – ปั จจุบนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท จัดหางาน เดอะบิลเลีย3 น โซลูชนั3
ประเภทกรรมการทีจ3 ะเสนอแต่งตังZ : กรรมการอิสระ
การถือหุ้นในบริ ษัท : ;,ooo หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ o.o ของหุ้นที3มสี ทิ ธิออกเสียงทังหมด
Z
(ณ วันที3 มีนาคม 9::;)
การเป็ นกรรมการในกิจการทีเ3 ป็ นบริ ษัทจดทะเบียนอื3น : มี
การเป็ นกรรมการในกิจการที3ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : มี
การเป็ นกรรมการในกิจการอื3นทีอ3 าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท : ไม่มี
จํานวนปี ทีเ3 ป็ นกรรมการ : h ปี
การเข้ าประชุมในรอบปี 9::: : คณะกรรมการบริ ษัท :/: ครังZ
คณะกรรมการตรวจสอบ / ครังZ
บริ ษัทได้ กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตามข้ อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที3 กจ.
9/9: q โดยมีข้อมูลเกี3ยวกับการมีสว่ นได้ เสียเพิม3 เติมดังนี Z
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ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย

ผู้ได้ รับการเสนอชืOอ เป็ นกรรมการอิสระ
นายอนันต์ เกตุพิทยา

การถือหุ้นในบริ ษัท ณ วันทีO 1 มีนาคม 2556
- จํานวนหุ้นสามัญ

16,000

- จํานวนสิทธิ ESOP

144,000

- สัดส่วนของจํานวนหุ้นที3มีสิทธิออกเสียงทั Zงหมด

0.01%

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี [ กับบริ ษัท/
บริ ษัทใหญ่ /บริ ษัทย่ อย/บริ ษัทร่ วม หรื อนิติบุคคลทีO
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบันหรื อในช่ วง 2 ปี ทีOผ่านมา
1) เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที3มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน

ไม่เป็ น

พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที3ปรึ กษาที3ได้ รับเงินเดือนประจํา
2) เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิ จ

ไม่เป็ น
ไม่มี

2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
อายุ: :9 ปี
สัญชาติ: ไทย
การศึกษา :
ปริ ญญาตรี นิเทศศาสตร์ บณ
ั ฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : DAP 10/2004 จาก IOD
ประสบการณ์การทํางาน :
9:: – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท เอ็กซ์โปซิชนั3 เทคโนโลยี จํากัด
9: ; – ปั จจุบนั ประธานเจ้ าหน้ าที3บริ หาร
บมจ. ซีเอ็มโอ
9: ; – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากัด
9:9i – ปั จจุบนั ประธานกรรมการ
บริ ษัท ดิอายส์ จํากัด
ประเภทกรรมการทีจ3 ะเสนอแต่งตังZ : กรรมการ
การถือหุ้นในบริ ษัท : ,:o9,ooo หุ้น คิดเป็ น ร้ อยละ .oo ของหุ้นที3มีสทิ ธิออกเสียงทังหมด
Z
(ณ วันที3 มีนาคม 9::;)
การเป็ นกรรมการในกิจการทีเ3 ป็ นบริ ษัทจดทะเบียนอื3น : ไม่มี
การเป็ นกรรมการในกิจการที3ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : ไม่มี
การเป็ นกรรมการในกิจการอื3นทีอ3 าจทําให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท : ไม่มี
จํานวนปี ทีเ3 ป็ นกรรมการ : h ปี
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การเข้ าประชุม : คณะกรรมการบริ ษัท :/: ครังZ
วาระทีO *

พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี ())*
การกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผา่ นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื3องจากปั จจุบนั บริ ษัทยัง
ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผา่ นการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากที3ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดําเนินงานที3ผา่ นมาของบริ ษัท
แล้ ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทดังนี Z

องค์ ประกอบค่ าตอบแทนกรมการ

ปี 2556
เสนอ

ปี 2555
อนุมัติ

จ่ ายจริ ง

1. ค่ าตอบแทนรายปี
1.1 ค่าตอบแทนต่อคน
- ประธานกรรมการ

440,000

400,000

400,000

- รองประธานกรรมการ และ

-

-

-

ประธานกรรมการตรวจสอบ

396,000

360,000

360,000

- กรรมการตรวจสอบ

264,000

240,000

240,000

- กรรมการ 3 ท่าน ท่านละ

220,000

200,000

200,000

1,760,000

1,600,000

1,600,000

ไม่เกิ น 1,760,000 ไม่เกิ น 1,600,000

1,600,000

1.2 ค่าตอบแทนรวมทั Zงชุด
2.ค่ าบําเหน็จพิเศษ
- คณะกรรมการทั Zงชุด
3.ค่ าตอบแทนรวม

ไม่เกิ น 3,520,000 ไม่เกิ น 3,340,000

-

วาระทีO f

พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง[ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชี ประจําปี ())*
เพื3อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 9:q: ซึง3 กําหนดให้ ที3ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตังผู
Z ้ สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที3ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
Z ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จํากัด ตามรายชื3อต่อไปนี Zเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจําปี 9::: โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง3 ต่อไปนี Z เป็ นผู้ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 q:oo
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2.
3.
4.
5.

นายวิชยั รุจิตานนท์
นายเสถียร วงศ์สนันท์
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
นายยุทธพงษ์ เชื Zอเมืองพาน

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 o:
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 q i:
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 :i ;
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 i :

ผู้สอบบัญชีตามรายชื3อทีเ3 สนอมานันZ
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที3เกี3ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัท ทังนี
Z Zบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอีก ; บริ ษัท โดยข้ อมูลเกี3ยวกับค่าสอบบัญชี
เป็ นดังนี Z

หน่วย:บาท

ค่ าสอบบัญชี

825,000

660,000

เพิOมขึน[ / ลดลง
บาท
%
165,000
25.00%

ค่ าสอบบัญชีของบริ ษัทย่ อย

475,000

375,000

100,000

ประเภทค่ าตอบแทน

ปี 2556

ไม่มี

ค่ าบริ การอืOน
รวม

ปี 2555

ไม่มี

1,300,000 1,035,000

265,000

26.67%
25.60%

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความ
เหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที3ด้วยดีตลอดมา สําหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นันZ คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นว่าเหมาะสมกับขนาดและจํานวนรายการรวมทังสภาวะเศรษฐกิ
Z
จในปั จจุบนั
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แผนทีOโรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว ฟอร์ จูน กรุ งเทพ
Map of The Grand Mercure Fortune Bangkok
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