เอกสารประชุมวิสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้นครังที /"##$
ของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
Invitation Letter to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2015
of
CMO Public Company Limited

วันที6 9 ธันวาคม 2558
เรื6อง

ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังM ที6 1/2558

เรียน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)

สิง6 ที6สง่ มาด้ วย

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558
แบบรายงานการเพิ6มทุน (F 53-4)
หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ใิ นการเข้ าร่วมประชุมการมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน
หนังสือมอบฉันทะ
รายละเอียดกรรมการอิสระทีบ6 ริษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
เอกสารแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังM ที6 1/2558
รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
แผนที6แสดงสถานที6ประชุมผู้ถือหุ้น
สําเนาข้ อบังคับของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) หมวดที6 5 เรื6อง การประชุมผู้ถือหุ้น

โดยหนังสือฉบับนี M บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้ งให้ ท่านทราบว่าทีป6 ระชุมคณะกรรมการของบริษัท
ครังM ที6 4/2558 ซึง6 ประชุมเมื6อวันศุกร์ ที6 13 พฤศจิกายน 2558 ได้ มีมติให้ เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังM ที6 1/2558 ในวันศุกร์ ที
25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้ องเลอ โลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ เลขที 204 ถนน
รัชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320 เพือ6 พิจารณาเรื6องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี M
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี "##$
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้ จดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี lmm เมื6อวันพฤหัสบดีที6 30 เมษายน
2558 โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ6งที6ส่งมาด้ วย 1. ที6ได้ จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญ
ประชุมฉบับนี M
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที6ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี lmm ซึง6 ประชุมเมื6อวันพฤหัสบดีที6 20 เมษายน 2558
หมายเหตุ มติในวาระนี Mจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง6 มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที 2

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
วัต ถุประสงค์และเหตุผล เนื6องจากบริ ษัทมี ค วามประสงค์ ที6จ ะเพิ6มทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท ทังM นี M ภายใต้
บทบัญญัติมาตรา op แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. lmom (รวมทังM ที6มีการแก้ ไขเพิ6มเติม)
(“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัดฯ”) กําหนดไว้ ว่า บริษัทจะเพิม6 ทุนจากจํานวนที6จดทะเบียนไว้ แล้ วโดยการออกหุ้น
ใหม่เ พิ6ม ขึนM ได้ เมื6อหุ้นทังM หมดได้ อ อกจํ า หน่ า ยและได้ รั บ ชํา ระเงิ นค่า หุ้นครบถ้ ว นแล้ ว เว้ น แต่ ห้ ุน ที6ยังไม่ ไ ด้
ออกจําหน่ายนันเป็
M นหุ้นที6ออกเพือ6 รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที6จะซื Mอหุ้น
เพื6อให้ บริษัทสามารถดําเนินการเพิม6 ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทได้ และเพื6อให้ เป็ นไปตามที6กฎหมายได้ กําหนดไว้
บริ ษัทจะต้ องดํ า เนิ นการลดทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท จํ านวน 28,166,815 บาท จากเดิม ทุน จดทะเบีย น
222,500,000 บาท เป็ น 194,333,185 บาท โดยการตัด หุ้นที6ยังไม่ได้ ออกจํา หน่ายของบริ ษัท ทังM หมดจํานวน
28,166,815 หุ้น มูลค่าหุ้นที6ตราไว้ ห้ นุ ละ บาท ก่อนที6จะดําเนินการเพิม6 ทุนจดทะเบียนของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที6ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท จํานวน
28,166,815 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 222,500,000 บาท เป็ น 194,333,185 บาท โดยการตัดหุ้นที6ยงั ไม่ได้
ออกจําหน่ายของบริษัททังหมดจํ
M
านวน 28,166,815 หุ้น มูลค่าหุ้นที6ตราไว้ ห้ นุ ละ บาท
หมายเหตุ มติในวาระนี Mจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข6 องผู้ถือหุ้นซึง6 มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที `

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื6อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ตามที6ได้ เสนอให้ ที6
ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบในวาระที6 l ข้ างต้ น บริษัทจึงต้ องดําเนินการแก้ ไขเพิม6 เติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้ อ . โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี Mแทน ทังนี
M M ให้ บคุ คลที6คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิที6กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและเพิ6มเติมถ้ อยคําเพือ6 ให้
เป็ นไปตามคําสัง6 ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ

194,333,185 บาท (หนึ6งร้ อยเก้ าสิบสี6ล้า นสามแสนสาม
หมืน6 สามพันหนึง6 ร้ อยแปดสิบห้ าบาท)
194,333,185 หุ้น (หนึ6งร้ อยเก้ าสิบสี6ล้านสามแสนสาม
หมืน6 สามพันหนึง6 ร้ อยแปดสิบห้ าหุ้น)
1 บาท (หนึง6 บาท)
194,333,185 หุ้น (หนึ6งร้ อยเก้ าสิบสี6ล้า นสามแสนสาม
หมืน6 สามพันหนึง6 ร้ อยแปดสิบห้ าหุ้น)
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หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น (
- )”
ความเห็นคณะกรรมการ
เห็นสมควรเสนอให้ ที6ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ6มเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิของบริษัทข้ อ 4. เพื6อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดทีเ6 สนอข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี Mจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข6 องผู้ถือหุ้นซึง6 มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที b

พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล
เพื6อให้ บริษัท (1) มีเงินทุนสําหรับการใช้ คนื เงินกู้ (l) มีเงินทุนสําหรับการลงทุน
ในโครงการใหม่ๆ (o) เพื6อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการของบริษัท
บริ ษัทจึงจะดําเนินการเพิ6มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีกจํา นวน 97,166,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 194,333,185 บาท เป็ นจํานวน 291,499,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ6มทุนจํานวน 97,166,600
หุ้น มูลค่าที6ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที6ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) โดยมีรายละเอียดตามทีจ6 ะได้ นาํ เสนอให้ ทปี6 ระชุมพิจารณาต่อไปในวาระที6 p
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที6ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ6มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท อีก
จํานวน 97,166,600 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 194,133,185 บาท เป็ นจํานวน 291,499,785 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ6มทุนจํานวน 97,166,600 หุ้น มูลค่าที6ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ตามรายละเอียดที6เสนอ
ข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี Mจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข6 องผู้ถือหุ้นซึง6 มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที #

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื6อให้ สอดคล้ องกับการเพิ6มทุนจดทะเบีย นของบริ ษัท ตามที6ได้ เ สนอให้ ที6ประชุม
พิจารณาให้ ความเห็นชอบในวาระที6 ข้ างต้ น เสนอให้ ที6ประชุมพิจารณาให้ ความเห็นชอบการแก้ ไขเพิ6มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริษัท ข้ อ . โดยให้ ใช้ ข้อความต่อไปนี Mแทน ทังนี
M M ให้ บคุ คลที6คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ที6กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ ไขและ
เพิ6มเติมถ้ อยคําเพือ6 ให้ เป็ นไปตามคําสัง6 ของนายทะเบียน
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น

291,499,785 บาท (สองร้ อยเก้ าสิ บเอ็ ด ล้ า นสี6แ สนเก้ า
หมืน6 เก้ าพันเจ็ดร้ อยแปดสิบห้ าบาท)
291,499,785 หุ้น (สองร้ อยเก้ าสิ บเอ็ ด ล้ า นสี6แ สนเก้ า
หมืน6 เก้ าพันเจ็ดร้ อยแปดสิบห้ าหุ้น)
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มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1 บาท (หนึง6 บาท)
291,499,785 หุ้น (สองร้ อยเก้ าสิ บเอ็ ด ล้ า นสี6แ สนเก้ า
หมืน6 เก้ าพันเจ็ดร้ อยแปดสิบห้ าหุ้น)
- หุ้น (
- )”

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ทปี6 ระชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ6มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของ
บริษัทข้ อ 4. เพื6อให้ สอดคล้ องกับการเพิ6มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที6เสนอข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี Mจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข6 องผู้ถือหุ้นซึง6 มาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที c

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที6บริ ษัทจะดําเนินการเพิ6มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทอีกจํานวน 97,166,600 บาท
จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 194,333,185 บาท เป็ นจํานวน 291,499,785 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ6ม
ทุนจํานวน 97,166,600 หุ้น มูลค่าที6ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดที6ปรากฏในวาระที6 4 ข้ างต้ น จึงเสนอ
ขอให้ ที6ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ ความเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ6มทุนของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน
97,166,600 หุ้น มูลค่าทีต6 ราไว้ ห้ นุ ละ บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที6ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละรายถืออยู่
(Rights Offering) ในอัตราจัดสรร 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ หากมีเศษของหุ้นให้ ปัดทิ Mง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ
1.65 บาท
ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ6มทุน บริษัทจะดําเนินการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ6มทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
สัดส่วน ในกรณีที6มีห้ ุนสามัญเพิ6มทุนเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในรอบแรก บริ ษัทจะ
จัดสรรหุ้นส่วนที6เหลือให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นซึง6 แสดงความจํานงจองซื Mอเกินสัดส่วนตามสัดส่วนการถือหุ้น ยกเว้ นกรณีไม่
สามารถจัดสรรได้ เนือ6 งจากเป็ นเศษหุ้น หรือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดประสงค์ที6จะจองซื Mอหุ้นดังกล่าวอีก โดยบริ ษัทจะ
ดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทโดยการตัดหุ้นสามัญเพิ6มทุนส่วนที6คงเหลือจากการจัดสรรและเสนอขาย
ดังกล่าวทิ Mงต่อไป
ทังM นี M กําหนดวันกําหนดรายชื6อผู้ถือหุ้นที6มีสิทธิได้ รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ6มทุน (Record Date)
ในวันที6 14 มกราคม 2559 และวันรวบรวมรายชื6อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
M 6มกี ารแก้ ไขเพิ6มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้น ในวันที6 15
มกราคม 2559
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ ที6ประชุมพิจ ารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ6มทุนของบริ ษัท
จํานวนไม่เกิน 97,166,600 หุ้น มูลค่าหุ้นที6ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที6ผ้ ถู ือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และมอบหมายให้ คณะกรรมการ หรื อกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรื อ
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ประธานเจ้ าหน้ าที6บริ หาร มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื6นๆ ที6เกี6ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ6มทุนดังกล่าว เช่น (1) การจัดสรรหุ้นสามัญเพิม6 ทุนเป็ นครังM เดียวหรื อเป็ นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การ
ชําระค่า หุ้น รวมถึงเงื6อนไขและรายละเอียดอื6นๆ ที6เกี6ยวกับการจัด สรรหุ้นสามัญเพิ6มทุนดังกล่าว (2) การเข้ า
เจรจา ทํา ความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่า งๆ ที6เ กี6ย วข้ องกับการจัด สรรหุ้นสามัญเพิ6มทุน
ดังกล่า ว รวมทังM ดําเนินการต่า งๆ อันเกี6ย วเนื6องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ6มทุนดังกล่า ว และ (3) ลงนามใน
เอกสารคํา ขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานที6จํา เป็ นและเกี6ยวข้ องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ6มทุนดังกล่า ว ซึ6ง
รวมถึงการติดต่อ และการยืน6 คําขออนุญาต เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที6
เกี6 ยวข้ อง และการนําหุ้นสามัญเพิ6มทุนของบริ ษัท เข้ า จดทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื6นใดอันจําเป็ นและสมควรเกี6ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิม6 ทุนดังกล่าวข้ างต้ น
หมายเหตุ มติในวาระนี Mจะต้ องได้ รับการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง6 มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที d

กิจการอืน ๆ (ถ้ ามี)
หมายเหตุ: ในการเสนอวาระอื6นๆ นอกเหนือจากวาระทีก6 ําหนดในหนังสือเชิญประชุม จะต้ องมีคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าหนึง6 ในสามของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดสนั
M
บสนุนเพือ6 บรรจุให้ ที6ประชุมพิจารณาเรื6องอื6น
นอกจากทีก6 ําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที6ดงั กล่าว ผู้ถอื หุ้นท่านใดประสงค์ทจี6 ะแต่งตังM
บุคคลอื6นมาเข้ าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครังM นี M โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื6อในหนังสือมอบฉันทะ
ตามสิง6 ที6สง่ มาด้ วย . ที6แนบมานี M พร้ อมทังติ
M ดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และให้ สง่ มอบหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อ
ประธานกรรมการหรือเลขานุการบริษัทหรือเจ้ าหน้ าที6ทไี6 ด้ รับมอบหมายก่อนเข้ าร่วมการประชุม อ่านรายละเอียดได้ ตามสิง6 ที6สง่
มาด้ วย (3)
ขอแสดงความนับถือ

นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
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December 9, 2015

Subject:

Invitation to Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015

Attention:

Shareholders of CMO Public Company Limited

Enclosures:

1.

Copy of the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders

2.

Capital Increase Report Form (F 53-4)

3.

Rules and procedures for attending, appointment of proxies, and voting at the meeting

4.

Proxy Form

5.

Profiles of the Company’s Independent Directors being proposed to be shareholder’s proxyholder

6.

List of evidence documents required to be presented at the meeting

7.

Details of the agenda items to be discussed at the meeting

8.

Map of the meeting venue

9.

Copy of the Articles of Association of CMO Public Company Limited - Chapter 5: Shareholders’
Meeting

By means of this letter, CMO Public Company Limited (the “Company”) hereby informs all of its
shareholders that, Board of Directors’ Meeting No. 4/2015 held on Friday, November 13, 2015 has resolved to convene
Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2015 on Friday, December 25, 2015, at 10:00 hrs., at Le Lotus 1
Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320, in
order to consider business in accordance with the following agenda items:
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Agenda Item 1: To consider and certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
Objective and Rationale: The Company held the 2015 Annual General Meeting of Shareholders on
Thursday, April 30, 2015, the details of which are set out in Enclosure 1 attached herewith.
Opinion of the Board: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders’
meeting certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders which was held on
Thursday, April 30, 2015.
Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders
attending the meeting and casting their votes.
Agenda Item 2: To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital
Objective and Rationale: Due to the Company desires to increase its registered capital, in this regard
Section 136 of the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992) (including any amendment thereto)
(the “PLC Act”) provides that, a company may increase the amount of its registered capital by issuing
new shares, provided that the issuance of such new shares is made after all the shares have been
completely sold and paid-up in full, or, if the shares have not been completely sold, the remaining
shares shall be the shares issued for the exercise of rights under convertible debentures or share
warrants.
In this regard, in order to for the Company to increase its registered capital in compliance with the law,
prior to the capital increase, the Company is required to decrease its registered capital by Baht
28,166,815, from the existing registered capital of Baht 222,500,000, to Baht 194,333,185, by
cancelling 28,166,815 unissued shares, at the par value of Baht 1 per share.
Opinion of the Board: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders’
meeting approve the decrease in the registered capital by Baht 28,166,815, from the existing
registered capital of Baht 222,500,000, to Baht 194,333,185, by cancelling 28,166,815 unissued
shares, at the par value of Baht 1 per share.
CMO Public Company Limited / - Soi Nualchan56, Nualchan Rd., Nualchan, Buangkum Bangkok 10230
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Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by votes of no less than three-quarters of
the total votes cast by the shareholders attending the meeting and having the right to vote.
Agenda Item 3: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of
Association to be in line with the capital decrease
Objective and Rationale: In order to be in line with the capital decrease under Agenda Item 2, the
Company is required to amend Clause 4 of the Memorandum of Association by replacing the existing
term with the following term. In this regard, the person delegated by the Board of Directors who has
the duty to register the amendment of the Memorandum of Association at the Department of Business
Development, Ministry of Commerce, shall be authorised to amend the terms in accordance with the
registrar’s order.

Clause 4.

Registered capital

194,333,185

Baht (one hundred ninety-four million,
three hundred thirty-three
thousand, one hundred eightyfive baht)

Divided into

194,333,185

shares (one hundred ninety-four million,
three hundred thirty-three
thousand, one hundred eightyfive shares)

Value per share

1

Baht (one baht)

Categorised into:
Ordinary shares

Preference shares

194,333,185

—

shares (one hundred ninety-four million,
three hundred thirty-three
thousand, one hundred eightyfive shares)
shares (

—
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)”

Opinion of the Board: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders’
meeting approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the
capital decrease, as proposed.
Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by votes of no less than three-quarters of
the total votes cast by the shareholders attending the meeting and having the right to vote.
Agenda Item 4: To consider and approve the increase in the Company’s registered capital
Objective and Rationale: The Company is desirous to increase its registered capital for the purposes
of obtaining: (1) a sufficient amount of capital for investment in the new projects; (2) a sufficient
amount of capital for repayment of loans and strengthening the long-term financial stability; and (3)
additional capital for the business operation.
In this regard, the Company wishes to increase the registered capital by Baht 97,166,600, from the
existing registered capital of Baht 194,333,185, to Baht 291,499,785, by issuing 97,166,600 newlyissued ordinary shares, at the par value of Baht 1 per share to the existing shareholders proportionate
to their respective shareholdings (Rights Offering), whereby the details of the allocation of the shares
are to be proposed in Agenda Item 6.
Opinion of the Board: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders’
meeting approve the increase in the registered capital by Baht 97,166,600, from the existing
registered capital of Baht 194,333,185, to Baht 291,499,785, by issuing 97,166,600 newly-issued
ordinary shares, at the par value of Baht 1 per share, as proposed.
Remark: The resolution on this agenda item shall be passed by votes of no less than three-quarters of
the total votes cast by the shareholders attending the meeting and having the right to vote.
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Agenda Item 5: To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of
Association to be in line with the capital increase
Objective and Rationale: In order to be in line with the capital increase under Agenda Item 4, the
Company is required to amend Clause 4 of the Memorandum of Association by replacing the existing
term with the following term. In this regard, the person delegated by the Board of Directors who has
the duty to register the amendment of the Memorandum of Association at the Department of the
Business Development, Ministry of Commerce, shall be authorised to amend the terms in accordance
with the registrar’s order.
“Clause 4.

Registered capital

291,499,785

Baht (two hundred ninety-one million,
four hundred ninety-nine
thousand, seven hundred eightyfive baht)

Divided into

291,499,785

shares (two hundred ninety-one million,
four hundred ninety-nine
thousand, seven hundred eightyfive shares)

Value per share

1

Baht (one baht)

Categorised into:
Ordinary shares

Preference shares

291,499,785

—

shares (two hundred ninety-one million,
four hundred ninety-nine
thousand, seven hundred eightyfive shares)
shares (

—
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)”

Opinion of the Board: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders’
meeting approve the amendment to Clause 4 of the Memorandum of Association to be in line with the
capital increase, as proposed.
Remark: The resolution for this agenda item shall be passed by votes of no less than three-quarters of
the total votes cast by the shareholders attending the meeting and having the right to vote.
Agenda Item 6: To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company
Objective and Rationale: According to the increase in the registered capital by Baht 97,166,600, from
the existing registered capital of Baht 194,333,185, to Baht 291,499,785, by issuing 97,166,600 newlyissued ordinary shares, at the par value of Baht 1 per share, under Agenda Item 4, therefore it
deemed appropriate to propose that the Board of Directors approved the allocation of not exceeding
97,166,600 newly-issued ordinary shares, at the par value of Baht 1 per share to the existing
shareholders proportionate to their respective shareholdings (Rights Offering), at the allocation ratio of
2 existing shares to 1 new share, at the offering price of Baht 1.65 per share. Any fraction resulting
from the allocation will be rounded down.
In allocating the newly-issued ordinary shares, the Company will allocate and offer the newly-issued
ordinary shares for sale to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings.
In the case of any shares remaining from the first allocation, the Company will allocate the remaining
shares to the shareholders who express their intention to subscribe for the shares in excess of their
subscription rights, with the exception for the case where the allocation cannot be made due to
fractions of a share or there are no shareholders who wish to subscribe for the shares, in such case,
the Company will further decrease its registered capital by cancelling unissued shares remaining from
the allocation.
In this regard, the Company scheduled January 14, 2016 as the date to record the names of the
shareholders who are entitled to the allocation of the newly-issued ordinary shares (Record Date), and
January 15, 2016 as the date to close the share register book to gather the names of the shareholders
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in compliance with Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (1992) (including any
amendment thereto) (Closing Date).
Opinion of the Board: The Board of Directors deemed it appropriate to propose that the shareholders’
meeting approve the allocation of not exceeding 97,166,600 newly-issued ordinary shares, at the par
value of Baht 1 per share to the existing shareholders proportionate to their respective shareholdings
(Rights Offering), and authorise the Board of Directors, authorised directors, or the Chief Executive
Officer to determine other details regarding the allocation, such as (1) to consider and determine
whether the newly-issued ordinary shares shall be allocated on one or more occasions, the offering
period, offering price, payment of shares, and other details and conditions relating to the allocation;
(2) to enter into negotiations, agreements, and execute relevant documentation and agreements
relating to the allocation, and to undertake any act in connection with the allocation; and (3) to sign
application forms for permission and documentation necessary for and relevant to the allocation, as
well as to deal with and apply for permission for such documentation and evidence from the relevant
government agencies or related agencies, as well as the listing of the newly-issued ordinary shares on
the Stock Exchange of Thailand, and any other action necessary for and relevant to the purpose of the
allocation.
Remark: The resolution for this agenda item shall be passed by a majority vote of the shareholders
attending the meeting and casting their votes.
Agenda Item 7: Other matters (if any)
Remark: Any other agenda item apart from which is specified in the notice of the meeting requires
votes of no less than one-third of the total issued shares in order to be considered at the meeting.

CMO Public Company Limited / - Soi Nualchan56, Nualchan Rd., Nualchan, Buangkum Bangkok 10230
Tel: 662-790-3888 Fax: 662-790-3857
13

The shareholders are cordially invited to attend the meeting on the date, at the time, and place
specified herein. For a shareholder wishing to appoint another person to attend the meeting and cast votes on his/her
behalf, please fill out the information and affix a signature in Proxy Form as Enclosure 4 attached herewith, affixed with
stamp duty. The proxy form must be submitted to the Chairman of the Board of Directors, the corporate secretary, or a
responsible staff member before the commencement of the meeting. In addition to the proxy form, the proxy must
present the following documents to the Company as evidence for attending the meeting. Detail of rule and procedures
as an Enclosures : 3

Respectfully Yours,
Mr. Ratanavudh Vajarodaya
Chairman
CMO Public Company Limited
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รายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถอื หุ้นของบริษัท ประจําปี พ.ศ. "##$
ของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีประชุม
ประชุมเมื6อวันที6 oˆ เมษายน lmm เวลา ˆ.ˆˆ น. ณ ห้ องเลอ โลตัส โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุงเทพ
เลขที6 lˆ ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร ˆolˆ
รายชือกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม
. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
l. รศ.จุมพล รอดคําดี
3. นายอนันต์ เกตุพิทยา
. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์
m. นายชเล คุณาวงศ์

ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าทีบ6 ริหาร
กรรมการ

รายชือผู้ทีเข้ าร่ วมประชุม
. นางสาวปิ ยะมาตร์ ยงศิริชยั สกุล
l. นางสาววรวีย์ ธนบัตร
l. นายวิชยั รุจิตานนท์
o. นายยุทธพงศ์ เชือM เมืองพาน

เลขานุการบริษัท และผู้อาํ นวยการฝ่ ายการเงิน
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชี
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

เริมการประชุม
เริ6มประชุมเวลา ˆ. m น. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีป6 ระชุม แถลงว่า ขณะนี Mมีผ้ ถู ือหุ้น
เข้ าร่วมประชุมทังด้
M วยตนเองและการมอบฉันทะจํานวน o ราย จํานวนหุ้นทังสิ
M Mน m, mo, m หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ o. p จาก
จํานวนหุ้นทีเ6 รียกชําระแล้ วทังสิ
M Mน , o ,ˆ m หุ้น ซึง6 ครบองค์ประชุมตามข้ อบังคับแล้ ว
และเพือ6 ให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อย จึงขอชี Mแจงให้ ที6ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ถ้ าไม่มผี ้ ใู ดคัดค้ านหรือเห็นเป็ นอย่างอื6นก็ให้ ถือว่าอนุมตั ิ ถ้ ามีผ้ ใู ดคัดค้ านขอให้ ยกมือและออกเสียงลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึง6 คนมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นทีต6 นถืออยู่ กล่าวคือ หนึง6 หุ้นเท่ากับหนึง6 เสียง จึงขอรายงานให้ ผ้ ู
ถือหุ้นทราบ และขอให้ ตวั แทนจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ร่วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ในที6ประชุมด้ วย
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและได้ เริ6มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี M
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วาระที

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที /"##d ซึงประชุมเมือวันที "z เมษายน
"##d
ประธานเสนอให้ ทปี6 ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นของ
บริษัท ประจําปี พ.ศ. lmmŠ ซึง6 ประชุมเมื6อวันที6 l เมษายน lmmŠ

มติ

ที6ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง m, mo, m หุ้น/เสียง รับรองรายงานการ
ประชุมสามัญประจําปี ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท ประจําปี พ.ศ. lmmŠ

วาระที "

พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี "##d
ประธานมอบหมายให้ นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็ นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี lmmŠ
และเสนอให้ ทปี6 ระชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี lmmŠ
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้ รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี lmmŠ ซึง6 มีเนื Mอหาโดยสรุปเกี6ยวกับ
- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี lmmŠ
- รายได้ และกําไรสุทธิเปรียบเทียบปี lmm – lmmŠ
- ชี Mแจงผลการดําเนินงาน
- ทิศทางธุรกิจด้ านการตลาดในปี lmm

ในระหว่างการชี Mแจงวาระนี M มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม6 เป็ นจํานวนหุ้นทังสิ
M Mน o ˆ, mo หุ้น/เสียง ทําให้ มผี ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงใน
วาระนี Mจํานวน m, po,p หุ้น/เสียง
มติ
ที6ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง
ของบริษัทในรอบปี lmmŠ

m, po,p

หุ้น/เสียง รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

หลังจบการรายงานได้ มผี ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิม6 เติมดังนี M
1.
การลงทุนในโครงการ Bangkok Creative Playground นันM บริษัทฯ มีการตังเป
M ้ าไว้ หรือไม่วา่ เมื6อไร จึงจะคืน
ทุน
นายเสริมคุณ ชี Mแจงว่า การลงทุนในครังM นี Mเป็ นการลงทุนเพือ6 สร้ างอาคารสํานักงานใหม่ เพื6อประโยชน์โดยรวมของ
บริษัท สําหรับการคืนทุนจะเป็ นรูปแบบของรายได้ จากการให้ เช่าพื Mนที6ในรูปแบบต่างๆ ซึง6 ตังเป
M ้ าหมายว่าจะพยายาม
ให้ มรี ายได้ ค่าเช่าในปี lmm ให้ ได้ มากกว่า m ลบ.
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นายรัตนาวุธ เสริมว่า การลงทุนในการสร้ างโครงการ Bangkok Creative Playground นันM เป็ นเรื6องของการทํา
สํานักงานเพื6อทํางานเป็ นหลัก จึงไม่อยากให้ มองถึงเรื6องของการคืนทุน เมือ6 ไร อย่างไร รายได้ คา่ เช่านทีม6 ีนนั M อยาก
ให้ มองว่าเป็ นเรื6องของรายได้ ที6เพิม6 เติมขึนแทน
M
l. งานปฏิมากรรมทีจ6 ดั แสดงงอยูใ่ นศูนย์ปฏิมากรรมกรุงเทพนันM เป็ นกรรมสิทธิของใคร ใช่ของบริษัทหรือไม่
นายเสริมคุณ ชี Mแจงว่า ศูนย์ปฏิมากรรมกรุงเทพถือว่าเป็ นส่วนงานในด้ าน CSR ของบริษัทฯ และงานปฏิมากรรมที6
จัดแสดงอยูน่ นั M ไม่ใช่กรรมสิทธิŒของบริษัท เป็ นการให้ ยมื มาจัดแสดง
o. อยากทราบว่าโครงการ Imaginia จะเริ6 มเปิ ดดําเนินงานเมื6อไร และกิจการตังอยู
M ่ที6ไหน
นายเสริมคุณ ชีแM จงว่า โครงการ Imaginia จะตังอยู
M ท่ ี6 ศูนย์สรรพสินค้ า The Emporium และจะเริ6 มเปิ ดดําเนินการ
ประมาณเดือน กรกฏาคม lmm
วาระที `

พิจารณา อนุมัตบิ ัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี
"##d สินสุดวันที ` ธันวาคม "##d ทีผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ประธานมอบหมายให้ นางสาววรวีย์ ธนบัตรเป็ นผู้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํ ไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทที6ผ้ สู อบบัญชีได้ ต รวจสอบแล้ ว ประจํา ปี lmmŠ สิ Mนสุดวันที6 o ธันวาคม lmmŠ และเสนอให้ ท6ี
ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญ ชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี พ.ศ. lmmŠ ของบริ ษัท สิ Mนสุด
ณ วันที6 o ธันวาคม lmmŠ ที6ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ในระหว่างการชี Mแจงวาระนี M มีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม6 เป็ น จํานวนหุ้นทังสิ
M Mน l ,o ˆ หุ้น/เสียง ทําให้ มผี ้ มู ี
สิทธิออกเสียงในวาระนี Mจํานวน m,m ,ˆl หุ้น/เสียง
มติ
ที6ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง m,m ,ˆl หุ้น/เสียง อนุมตั ิบญ
ั ชีงบแสดงฐานะ
การเงิน และบัญ ชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี พ.ศ. lmmŠ ของบริ ษัท สิ Mนสุด ณ วันที6 o ธันวาคม lmmŠ ที6ผ้ สู อบบัญชีได้
ตรวจสอบแล้ ว
วาระที b

พิจารณาและอนุมัตกิ ารจ่ ายงดเงินปั นผล
ประธานเสนอให้ ที6ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินงดปั นผล
มกราคม lmmŠ ถึงวันที6 o ธันวาคม lmmŠ เนื6องจากผลประกอบการขาดทุน

สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั M วนั ที6

มติ
ที6ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง m,m ,ˆl หุ้น/เสียง อนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั น
ผลสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตงแต่
ั M วนั ที6 มกราคม lmmŠ ถึงวันที6 o ธันวาคม lmmŠ
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วาระที 5

พิจารณาและอนุมัตแิ ต่ งตังกรรมการ แทนกรรมการทีครบกําหนดออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานแจ้ งต่อที6ประชุมว่าในปี นี Mมีกรรมการทีค6 รบกําหนดออกตามวาระ l ท่านคือ รศ. จุมพล รอดคําดี และ
ดร. ชเล คุณาวงศ จึงเสนอต่อที6ประชุมพิจารณาเงแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
M
6ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระให้ กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งเดิม
ในระหว่างการชี Mแจงวาระนี M มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม6 เป็ น จํานวนหุ้นทังสิ
M Mน ˆ,ˆˆˆ หุ้น/เสียง ทําให้ มผี ้ มู ี
สิทธิออกเสียงในวาระนี Mจํานวน m,m ,ˆl หุ้น/เสียง
มติ
ที6ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียง m,m Š, ˆo หุ้น/เสียง ไม่เห็นด้ วย lm หุ้น/เสียง และงดออก
เสียง ˆ หุ้น/เสียง เลือกตังรศ.
M
จุมพล รอดคําดี กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง6 และ มติเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง
m,m ,ˆl หุ้น/เสียง เลือกตังดร.ชเล
M
คุณาวงศ์ กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง6
หลังจบการรายงานได้ มผี ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิม6 เติมดังนี M
. การที6กรรมการบริษัทอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดํารงตําแหน่งเกิน ปี ในกรณีนี M กรรมการจะรักษาความเป็ น
อิสระได้ อย่างไร
นายเสริมคุณ ชี Mแจงว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ นันถื
M อเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิในด้ านต่างๆ โดยเป็ นความเชี6ยวชาญที6
เกี6ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริษัทเป็ นอย่างยิง6
และกรรมการอิสระแต่ละท่านนันM
ได้ รับการยอมรับอย่าง
กว้ างขวางจากบุคคลภายนอก ดังนันจึ
M งมัน6 ใจได้ วา่ แต่ละท่านนันM ย่อมสามารถรักษาความเป็ นอิสระเอาไว้ ได้
วาระที 6

พิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประธานขอให้ ที6ประชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการของบริษัท สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. lmm
ซึง6 กําหนดเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน o,mlˆ,ˆˆˆ บาท
ในระหว่างการชี Mแจงวาระนี M มีผ้ ถู อื หุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิม6 เป็ น จํานวนหุ้นทังสิ
M Mน o หุ้น/เสียง ทําให้ มผี ้ มู ีสทิ ธิ
ออกเสียงในวาระนี Mจํานวน m,m ,ˆo หุ้น/เสียง
มติ
ที6ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย m,m ,ˆo หุ้น/เสียง อนุมตั ิคา่ ตอบแทน
ให้ แก่คณะกรรมการของบริษัท สําหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. lmm ไว้ เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน o,mlˆ,ˆˆˆ บาท
วาระที 7

พิจารณาและแต่งตังผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี "##$
ประธานได้ เสนอต่อที6ประชุมพิจารณาแต่งตังนายอธิ
M
พงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 omˆˆ หรื อ
นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 ˆm หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 o m หรือ นางสาว
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กุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 m p หรือนายยุทธพงษ์ เชื6อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 m แห่ง
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี lmm และกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
, lˆ,ˆˆˆ บาท
มติ
ที6ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้ วย m,m ,ˆo หุ้น/เสียง แต่งตังนายอธิ
M
พงศ์
อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 omˆˆ หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 ˆm หรือ นายเสถียร
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 o m หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 m pหรือนายยุทธพงษ์
เชื6อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 m แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี lmm
และกําหนดค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน , lˆ,ˆˆˆ บาท
หลังจบการรายงานได้ มผี ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิม6 เติมดังนี M
. ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ที6ผา่ นมาเซ็นต์รับรองงบการเงินมาแล้ วกี6ปี มีการเปลีย6 นผู้สอบตามระเบียบหรือไม่
นายเสริมคุณ ชี Mแจงว่า บริษัทฯ มีปฏิบตั ติ ามระเบียบการเซ็นต์รับรองงบการเงินอย่างเคร่งครัด
ระเบียบวาระที 8

เรืองอืนๆ
- ไม่ มี -

ประธานได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผ้ ใู ดต้ องการสอบถามข้ อมูลเพิ6มเติมหรือไม่ และมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามข้ อมูลเพิ6มเติม
ดังนี M
.โครงการทีเ6 กี6ยวกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริตซึง6 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกลต. ให้ การสนับสนุนอยู่นนั M บริษัทฯ มี
แผนอย่างไรบ้ าง
นายอนันต์ ชี Mแจงว่า บริษัทฯ ได้ มีการดําเนินการไปแล้ วในอันได้ แก่การจัดสัมมนาให้ กบั พนักงานในระดับต่างๆ ซึง6 ได้
เริ6มทําตังแต่
M ปีทีผ6 ่านมา และขณะนี Mอยู่ระหว่างขันตอนการพิ
M
จารณาจัดตังคณะกรรมการบริ
M
หารความเสีย6 งและการ
ต่อต้ านการทุจริต ซึง6 คณะทํางานได้ เริ6มทําการรวบรวมข้ อมูล ความคิดเห็น เพือ6 จัดทําเป็ นทํานโยบายต่อไป
l. สถานการณ์ปัจจุบนั มีผลกระทบต่อการใช้ งบประมาณการจัดกิจกรรม Event ของลูกค้ าหรือไม่
นายเสริมคุณ ชี Mแจงว่า สถานการณ์ปัจจุบนั นี Mมีผลกระทบต่องบประมาณการใช้ จ่ายของลูกค้ า แต่เนือ6 งจากบริษัทฯ
มีลกู ค้ าอยูใ่ นหลากหลายอุตสาหกรรม ทําให้ มีการเฉลีย6 ความเสีย6 งกันไป อาทิเช่น ลูกค้ าทีอ6 ยู้ในกลุม่ retail นันM จะมี
ความคึกคักอยู่พอสมควรสําหรับปี lmm นี M นอกจากนี Mบริษัทฯ มีการปรับกลยุทธ์ทงการทํ
ัM
างานร่วมกับลูกค้ าปั จจุบนั
เพื6อรักษาฐานลูกค้ าเอาไว้ เมื6อเศรษฐกิจเติบโตได้ ตามปรกติ งบประมาณที6จะใช้ ในกิจกรรมการตลาดย่อมต้ องมี
มากขึนแน่
M นนอน และการมองหาฐานลูกค้ าใหม่ด้วย
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ไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรือเสนอข้ อแนะนําเพิ6มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิ ดประชุมเวลา l.ˆˆ น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้ างต้ นถูกต้ อง

....................................
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธานกรรมการ
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
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หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์เพื6อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัว
ข้ าราชการ หรือบัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้ าว โปรดแสดงใบสําคัญประจําตัวต่างด้ าว หรือหนังสือเดินทาง
2.

กรณีมอบฉันทะ
l. กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้ าว ต้ องนําเอกสารดังนี Mมาแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื6อเข้ าประชุม
• หนังสือมอบฉันทะที6กรอกข้ อความครบถ้ วน
• สําเนาบัตรประชาชนหรื อสําเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึง6 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
• สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึง6 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ
l.l กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลสัญชาติไทย ต้ องนําเอกสารดังนี Mมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื6อเข้ า
ประชุม
• หนังสือมอบฉันทะที6กรอกข้ อความครบถ้ วน
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะซึง6 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันM
• สําเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึง6 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันM
• สําเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึง6 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
l.o กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องนําเอกสารดังนี Mมาแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื6อเข้ าประชุม
• หนังสือมอบฉันทะที6กรอกข้ อความครบถ้ วน
• สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะซึง6 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันM
• สําเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึง6 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนันM
• สําเนาบัตรประชาชนหรือสําเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึง6 รับรองสําเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ
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กรณีมกี ารมอบฉันทะ ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่ งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่ างๆมาทีบริษัทฯล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย
วันทําการ หรือก่ อนเริมเวลาประชุมอย่ างน้ อยครึงชัวโมง เพือให้ เจ้ าหน้ าทีของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสาร
ต่ างๆให้ ทนั เวลาเริมประชุม
การลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าที6บริษัทฯจะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ6มการประชุมไม่น้อยกว่า ชัว6 โมง หรื อตังแต่
M เวลา .ˆˆ นาฬิกาเป็ นต้ นไป

การออกคะแนนเสียง
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึง6 หุ้นมีเสียงหนึง6 เสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง6 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที6ประชุมออกเสียงเพิม6 อีกเสียงหนึง6 เป็ นเสียงชี Mขาด
ในกรณีอนื6 ซึง6 มีกฏหมายหรือข้ อบังคับของบริษัทฯกําหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ ดําเนินการให้ เป็ นไปตามที6
กําหนดนันM โดยประธานในที6ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที6ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
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หนังสือมอบฉันทะ
ในการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังM ที6 /lmm ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ใน วันศุกร์ ที "#
ธันวาคม "##$ เวลา •.•• น. ณ ห้ องเลอ โลตัส โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ เลขที "•b ถนน
รัชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร •`"• บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) จึงได้ นําส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุม
ครังM นี Mไว้ 3 แบบ คือ
-

แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว6 ไป ซึง6 เป็ นแบบที6ง่ายและไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทีก6 ําหนดรายการต่างๆ ที6จะมอบฉันทะทีล6 ะเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบทีใ6 ช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
M คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีทที6 ่านประสงค์จะแต่งตังบุ
M คคลอื6นใดเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครังM นี M โปรดเลือก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึงเพียงแบบเดียวเท่ านัน และกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนันๆ
M ให้ ถกู ต้ อง
สมบูรณ์ นําส่งต่อประธานในที6ประชุมหรือบุคคลทีไ6 ด้ รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้ าร่วมประชุม
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ปิ ดอากรแสตมป์
บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เขียนที.6 ...................................................................
วันที.6 ...........เดือน................................พ.ศ. 2558
(1) ข้ าพเจ้ า...........................................................................................สัญชาติ...............................
อยู่บ้านเลขที.6 ................................ถนน............................................ตําบล/แขวง.........................................
อําเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ .........................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
M Mนรวม...........................หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ........................ปี
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรือ
(2).........................................................................อายุ........................ปี
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรือ
(3).........................................................................อายุ........................ปี
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
คนหนึ6งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื6อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังM ที6 /lmm ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ใน วันศุกร์ ที "# ธันวาคม "##$ เวลา
•.•• น. ณ ห้ องเลอ โลตัส โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ เลขที "•b ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร •`"• หรือทีจ6 ะพึงเลือ6 นไปในวัน เวลา และสถานที6อื6นด้ วย
กิจการใดที6ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี M ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
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ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที6มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื6อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื6นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนันM ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องมีอายุครบ lˆ ปี
บริ บรู ณ์ในวันที6มอบฉันทะ มิฉะนันการมอบฉั
M
นทะจะไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ. lmom มาตรา ˆl ประกอบมาตรา o และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

ปิ ดอากรแสตมป์
บาท

เขียนที.6 ...................................................................
วันที.6 ...........เดือน................................พ.ศ. 2558
(1) ข้ าพเจ้ า...............................................................................................สัญชาติ..........................
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน.............................................ตําบล/แขวง..................................................
อําเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย.์ ..........................
(l) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
M Mนรวม.............................หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(o) ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ........................ปี
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรือ
(2).........................................................................อายุ........................ปี
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรือ
(3).........................................................................อายุ........................ปี
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
คนหนึ6งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื6อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังM ที6 /lmm ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ใน วันศุกร์ ที "# ธันวาคม "##$ เวลา
•.•• น. ณ ห้ องเลอ โลตัส โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ เลขที "•b ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร •`"• หรือทีจ6 ะพึงเลือ6 นไปในวัน เวลา และสถานที6อื6นด้ วย
( ) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังM นี M ดังนี M
วาระที

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี "##$
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที " พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษทั
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที `

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

วาระที b พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที 5

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที 6 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที d พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
 คําแถลงหรือหลักฐานอื6นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ6 ม่เป็ นไปตามทีร6 ะบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี M ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
M ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทขี6 ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรือในกรณี
ที6ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื6องใดนอกเหนือจากเรื6องทีร6 ะบุไว้ ข้างต้ น
รวมถึงกรณีที6มีการแก้ ไขเปลีย6 นแปลงหรือ
เพิ6มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการที6เห็นสมควร
กิจการใดที6ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี M ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ
ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที6มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือ6 แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
M
อกตังกรรมการทั
M
งชุ
M ด หรือเลือกตังกรรมการเป็
M
นรายบุคคล
3. ในกรณีทมี6 ีวาระทีจ6 ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระทีร6 ะบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ6มเติมได้ ใน
ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื6นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนันM ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องมีอายุครบ lˆ
ปี บริ บรู ณ์ในวันที6มอบฉันทะ มิฉะนันการมอบฉั
M
นทะจะไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. lmom มาตรา ˆl ประกอบมาตรา o และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังM ที6
/lmm ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ใน วันศุกร์ ที "# ธันวาคม "##$ เวลา •.•• น. ณ ห้ องเลอ โลตัส
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ เลขที "•b ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร •`"• หรือทีจ6 ะ
พึงเลือ6 นไปในวัน เวลา และสถานทีอ6 ื6นด้ วย
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
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วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องสมบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
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ปิ ดอากรแสตมป์
บาท
เขียนที.6 ...................................................................
วันที.6 ...........เดือน................................พ.ศ. 2558
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................สัญชาติ.........................
อยู่บ้านเลขที.6 ..................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด
........................รหัสไปรษณีย์..................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
...........................................ซึ6งเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทังสิ
M Mนรวม...........................
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)............................................................................................อายุ........................ปี
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรือ
(2).........................................................................อายุ........................ปี
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรือ
(3).........................................................................อายุ........................ปี
อยู่บ้านเลขที.6 ..........................ถนน......................................ตําบล/แขวง..................................
อําเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
คนหนึ6งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื6อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังM ที6 /lmm ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ใน วันศุกร์ ที "# ธันวาคม "##$ เวลา
•.•• น. ณ ห้ องเลอ โลตัส โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ เลขที "•b ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง
กรุ งเทพมหานคร •`"• หรือทีจ6 ะพึงเลือ6 นไปในวัน เวลา และสถานที6อื6นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครังM นี M ดังนี M
 มอบฉันทะตามจํานวนหุ้นทังหมดที
M
6ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจํานวน........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
..................................เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครังM นี M ดังนี M
วาระที
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี "##$
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
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 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที " พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที `

พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุน
จดทะเบียนของบริษทั
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง

วาระที b พิจารณาอนุมตั กิ ารเพิมทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที #

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริ ษัท ข้ อ 4. เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท

(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
CMO Public Company Limited / - Soi Nualchan56, Nualchan Rd., Nualchan, Buangkum Bangkok 10230
Tel: 662-790-3888 Fax: 662-790-3857
หน้ า.....ของจํานวน.....หน้ า
33

วาระที c พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนของบริษทั
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที d เรืองอืนๆ (ถ้ามี)
 คําแถลงหรือหลักฐานอื6นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดทีไ6 ม่เป็ นไปตามทีร6 ะบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี M ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
M ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีทขี6 ้ าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือใน
กรณีที6ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื6องใดนอกเหนือจากเรื6องที6ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทมี6 ีการ แก้ ไขเปลีย6 นแปลง
หรือเพิ6มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพจิ ารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการทีเ6 ห็นสมควร
กิจการใดที6ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี M ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทําเองทุกประการ

ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
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หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี M ใช้ เฉพาะกรณีที6ผ้ ถู ือหุ้นที6ปรากฏในชื6อทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังM
ให้ คสั โตเดียน ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้ เท่านันM
2. หลักฐานที6ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
1) หนังสือมอบอํานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน เป็ นผู้ดําเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที6มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื6อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตังM กรรมการสามารถเลือกตังกรรมการทั
M
งชุ
M ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
M
นรายบุคคล
5. ในกรณีที6มีวาระทีจ6 ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที6ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ6มเติมได้
ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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ใบประจําต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ในประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครังM ที6
/lmm ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) ใน วันศุกร์ ที "# ธันวาคม "##$ เวลา •.•• น. ณ ห้ องเลอ โลตัส
โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุ งเทพ เลขที "•b ถนนรัชดาภิเษก ห้ วยขวาง กรุ งเทพมหานคร •`"• หรือทีจ6 ะ
พึงเลือ6 นไปในวัน เวลา และสถานทีอ6 ื6นด้ วย
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง

 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
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งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที.6 .............เรื6อง................................................................................................................
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที6เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี M
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง

ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องสมบูรณ์และเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
ลงชื6อ.......................................................พยาน
(....................................................)
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Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote
Principal Regulation for Meeting Attendee
1. In the case that the stockholder will attend the meeting by him/herself
- The stockholder is a common person of Thai nationality please show your own
identification card, government identification card or business identification card upon
presence
- The stockholder is a common person of other nationality please show your identification
card or passport
2. In the case of appointing proxy
2.1
In the case of appointing proxy to a common person or person of other nationality, the
following documents should be presence at the registration before entering the meeting
• a completely filled proxy letter
• a copy of the identification card or passport of the appointer with approval signature
appointer
• a copy of the identification card or passport of the proxy with the approval signature of
the proxy
2.2
In the case that the appointer is of Thai juristic person, the following documents should
be presence at the registration before entering the meeting
• a completely filled proxy letter
• a copy of the juristic person registration document with approval signature of the
Managing Director
• a copy of the identification card of the Managing Director that sign the approval
signature on the proxy letter with their approval signature as well
• a copy of the identification card of the proxy with the approval signature of the proxy
2.3
In the case that the appointer is a juristic person who registered oversea, the following
documents should be presence at the registration before entering the meeting
• a completely filled proxy letter
• a copy of the juristic person registration document with approval signature of the
Managing Director
• a copy of the passport of the Managing Director that sign the approval signature on the
proxy letter with their approval signature as well
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•

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 8.30 hrs
onwards.
Voting Method
1. When giving a vote keep in mind that one share of stock equals to one voice to vote
2. In the normal case, consider the largest number of votes in the meeting however if there is a tie in the
amount of votes let the chairman of the meeting make the last vote to point out the winner.
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Proxy Form
There will be an Extraordinary General Meeting No. 1/2015 on Friday 25 December 2015, at 10.00 hrs, at
Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok
10320. 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 (A) : which is easy to use and not complicated
Detailed Proxy Form (B) : that the appointer can restrict clearly in details
Detailed Proxy Form (C) : 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 lˆ
Proxy Form (A)
Written at.................................................................
Date............Month.............................B.E. 2015
(1) I/We...........................................................................Nationality...........................................
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code.......................
(2) Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of............................share(s) and
have the rights to vote equal to……………………..votes as follows:
(3) Hereby appoint
(1) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(2) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(3) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code.......................
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Extraordinary General Meeting No.
1/2015 on Friday 25 December 2015, at 10.00 hrs, at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok
Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320. 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......................................................Shareholder
(....................................................)

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 lˆ

Written at.................................................................
Date............Month.............................B.E. 2015
()
I/We....................................................................... Nationality....................................................
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District..........................................Province........................................Post code.........................
(l)
Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount
of...................................share(s) and have the rights to vote equal to……………………..votes as follows:
(3) Hereby appoint
(1) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(2) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(3) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code.......................
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Extraordinary General Meeting No. 1/2015 on
Friday 25 December 2015, at 10.00 hrs, at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204
Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320. 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 certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
(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 approve the decrease in the Company’s registered capital
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda 3 To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to
be in line with the capital decrease
(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 the increase in the Company’s registered capital
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve
Disapprove
Abstain
Agenda 5

To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to
be in line with the capital increase
(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 6 To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company
(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 Other matters (if any)
 The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as
invalid and not my voting as a shareholder
(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case
the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including
the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and
vote as to his/her consideration.
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects.
Signed......................................................Shareholder
(....................................................)
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. 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 Extraordinary General
Meeting No. 1/2015 on Friday 25 December 2015, at 10.00 hrs, at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde
Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 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:
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......................................................Shareholder
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
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Duty Stamp

Proxy Form (C)

Baht lˆ

Written at.................................................................
Date............Month.............................B.E. 2015
(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 Extraordinary General Meeting No.
1/2015 on Friday 25 December 2015, at 10.00 hrs, at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok
Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 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:
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Agenda 1 To consider and certify the Minutes of the 2015 Annual General Meeting of Shareholders
(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 2 To consider and approve the decrease in the Company’s registered capital
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 3

To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to
be in line with the capital decrease
(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 the increase in the Company’s registered capital
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
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Agenda 5

To consider and approve the amendment to Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to
be in line with the capital increase
(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 6 To consider and approve the allocation of the newly-issued ordinary shares of the Company
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 7

Other matters (if any)

 The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as
invalid and not my voting as a shareholder
(6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case
the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including
the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and
vote as to his/her consideration.
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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......................................................Shareholder
(....................................................)
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.
4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated
candidates as a whole or for an individual nominee.
5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the
Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.
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Annex to the Proxy Form (C)
The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Extraordinary General
Meeting No. 1/2015 on Friday 25 December 2015, at 10.00 hrs, at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde
Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any other
date, time and venue.
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
Approve.......................................................vote(s)
Disapprove..................................................vote(s)
Abstain.........................................................vote(s)
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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.......................................................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:
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......................................................Shareholder
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีบริษัทกําหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื6อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพทิ ยา

อายุ : po ปี

การมีสว่ นได้ เสียในวาระทีเ6 สนอในการประชุมสามัญประจําปี lmm :
ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที6เสนอในการประชุมครังM นี M
ผู้ถือหุ้นทีม6 ีความประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระทีบ6 ริษัทกําหนด โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ อง
สมบูรณ์ และส่งกลับมาที6
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ )
/ - ซ.นวลจันทร์ mp ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร ˆloˆ
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เอกสารแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถอื หุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรือใบขับขี6 หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้ าวที6ยงั ไม่
หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้ อมทังลงนามรั
M
บรองสําเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
• สําเนาหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลอายุไม่เกิน o เดือน ซึง6 รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มอี ํานาจลงลายมือชื6อของนิติ
บุคคลนันๆ
M
• สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวข้ าราชการ หรือใบขับขี6 หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้ าว ที6ยงั ไม่
หมดอายุของผู้มอี ํานาจลงลายมือชื6อดังกล่าวพร้ อมทังลงนามรั
M
บรองสําเนาถูกต้ อง
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ข้ อบังคับบริษัทในส่วนทีเกียวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ l . คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน เดือน นับแต่วนั สิ Mนสุด
ของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื6นนอกจากทีก6 ล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ6 ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า ใน m ของ
จํานวนหุ้นทีจ6 ําหน่ายได้ ทงหมด
ัM
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า lm คน ซึง6 มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ใน ˆ ของจํานวนหุ้นที6
จําหน่ายได้ ทงหมด
ัM
จะเข้ าชื6อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื6อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที6ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี M ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
เดือนนับแต่วนั ที6ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที6อนั เป็ นที6ตงสํ
ั M านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอืน6 ทัว6
ราชอาณาจักร
ข้ อ lm. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที6 วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื6องทีจ6 ะเสนอต่อที6ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื6องที6จะเสนอเพือ6 ทราบ เพือ6
อนุมตั ิหรื อเพือ6 พิจารณา รวมทังความเห็
M
นของคณะกรรมการในเรื6องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า Š วัน ก่อน
วันประชุม และโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน o วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า o วัน
ข้ อ lp. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คอื6นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันทีแ6 ละลายมือชื6อของผู้ถือหุ้นที6มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบทีน6 ายทะเบียนกําหนด
หนังสือมอบฉันทะนี Mจะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที6ประธานกําหนด ณ ทีป6 ระชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ lŠ. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า lm คน และ
ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ใน o ของจํานวนหุ้นที6จําหน่ายได้ ทงหมด
ัM
หรือมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึง6 หนึง6 ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
M
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ใน o ของจํานวนหุ้นทีจ6 ําหน่าย
ได้ ทงหมด
ัM
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีทปี6 รากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครังM ใด เมือ6 ล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง ชัว6 โมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึง6 มาเข้ า
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก6 ําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นการระงับ
ไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
M ใช่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมครังM ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า Š วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครังM หลังไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง6 เป็ นประธานที6ประชุม ถ้ าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มีหรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าทีไ6 ด้ ก็ให้ ทปี6 ระชุมเลือกตังผู
M ้ ถือหุ้นคนหนึง6 ซึง6 ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ l . ในการออกเสียงลงคะแนนให้ หนึง6 หุ้นมีหนึง6 เสียงและมติของที6ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
M ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี M
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง6 มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที6ประชุมออกเสียงเพิ6มขึนอี
M กเสียงหนึง6 เป็ นเสียงชีขM าด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี M ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า o ใน ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
M
้ ถือหุ้นซึง6 มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทั ทังหมดหรื
M
อบางส่วนที6สาํ คัญให้ แก่บคุ คลอื6น
(ข) การซื Mอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื6นหรือบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ ไข หรือเลิกสัญญา เกีย6 วกับการให้ เช่ากิจการของบริษัททังหมดหรื
M
อบางส่วนที6
สําคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื6นเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื6นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิม6 เติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้ อบังคับ
(จ) การเพิ6มหรือลดทุนของบริษัท
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
ข้ อ l . กิจการอันที6ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทํามีดงั นี M
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที6เสนอต่อที6ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปี ที6
ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของรอบปี ที6ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไรและจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสํารอง
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
M
6ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตังผู
M ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื6นๆ
ข้ อ oˆ.ในกรณีทบี6 ริษัทหรือบริ ษัทย่อยตกลงเข้ ารายการทีเ6 กี6ยวโยงกันหรือรายการทีเ6 กี6ยวกับการได้ มาหรือจําหน่าย ไป
ซึง6 สินทรัพย์ของบริ ษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ทกี6 ําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที6
ใช้ บงั คับกับการทํารายการที6เกี6ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง6 สินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้ วแต่กรณี ให้ บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที6ประกาศดังกล่าวกําหนดไว้ ในเรื6องนันๆด้
M วย
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แผนทีโรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ ด กรุงเทพ
Map of The Swissotel Le Concorde Bangkok
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