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วนัที6 9 ธันวาคม 2558 

เรื6อง ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Mงที6 1/2558 

เรียน ท่านผู้ ถือหุ้น 
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 

สิ6งที6ส่งมาด้วย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจาํปี 2558   
2. แบบรายงานการเพิ6มทนุ (F 53-4) 
3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุการมอบฉันทะและการออกเสยีงลงคะแนน 
4. หนงัสอืมอบฉนัทะ  
5. รายละเอยีดกรรมการอิสระที6บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั Mงที6 1/2558 
7. รายละเอยีดประกอบวาระการประชมุ 
8. แผนที6แสดงสถานที6ประชมุผู้ถือหุ้น  
9. สําเนาข้อบงัคบัของบริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน) หมวดที6 5 เรื6อง การประชมุผู้ ถือหุ้น  

 โดยหนงัสอืฉบบันี M บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ท่านทราบว่าที6ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 
ครั Mงที6 4/2558 ซึ6งประชมุเมื6อวนัศกุร์ที6 13 พฤศจิกายน 2558 ได้มีมติให้เรียกประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นครั Mงที6 1/2558 ในวันศุกร์ที� 
25 ธันวาคม 2558 เวลา 10:00 น. ณ ห้องเลอ โลตสั 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที� 204 ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 เพื6อพิจารณาเรื6องตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี M    

วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี "##$    

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   บริษัทได้จดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี lmm�   เมื6อวนัพฤหสับดีที6 30 เมษายน 
2558 โดยมีสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ6งที6ส่งมาด้วย 1. ที6ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญ
ประชมุฉบบันี M 

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที6ประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจําปี lmm�   ซึ6งประชมุเมื6อวนัพฤหสับดทีี6 20 เมษายน 2558  

หมายเหต ุ มตใินวาระนี Mจะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน 
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วาระที� 2 พจิารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  วัตถุประสงค์และเหตุผล  เนื6องจากบริษัทมีความประสงค์ที6จะเพิ6มทุนจดทะเบียนของบริษัท  ทั Mงนี M ภายใต้
บทบัญญัติมาตรา �op แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. lmom (รวมทั Mงที6มีการแก้ไขเพิ6มเติม) 
(“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจาํกัดฯ”) กําหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ6มทนุจากจํานวนที6จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้น
ใหม่เพิ6มขึ Mนได้ เมื6อหุ้ นทั Mงหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่หุ้ นที6ยังไม่ได้
ออกจําหนา่ยนั Mนเป็นหุ้นที6ออกเพื6อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสาํคญัแสดงสทิธิที6จะซื Mอหุ้น  

เพื6อให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิ6มทนุจดทะเบียนของบริษัทได้ และเพื6อให้เป็นไปตามที6กฎหมายได้กําหนดไว้ 
บริษัทจะต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 28,166,815 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 
222,500,000 บาท เป็น 194,333,185 บาท โดยการตัดหุ้นที6ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท ทั Mงหมดจํานวน 
28,166,815 หุ้น มลูค่าหุ้นที6ตราไว้หุ้นละ � บาท ก่อนที6จะดําเนินการเพิ6มทนุจดทะเบยีนของบริษัท 

ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที6ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จํานวน 
28,166,815 บาท จากเดิมทนุจดทะเบียน 222,500,000 บาท เป็น 194,333,185 บาท โดยการตดัหุ้นที6ยงัไม่ได้
ออกจําหนา่ยของบริษัททั Mงหมดจํานวน 28,166,815 หุ้น มลูค่าหุ้นที6ตราไว้หุ้นละ � บาท  

หมายเหต ุมตใินวาระนี Mจะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี6ของผู้ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� `  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 วตัถปุระสงค์และเหตผุล   เพื6อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท ตามที6ได้เสนอให้ที6
ประชมุพิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที6 l ข้างต้น บริษัทจงึต้องดาํเนนิการแก้ไขเพิ6มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ �. โดยให้ใช้ข้อความตอ่ไปนี Mแทน ทั Mงนี M ให้บคุคลที6คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิที6กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ6มเติมถ้อยคาํเพื6อให้
เป็นไปตามคําสั6งของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีน   194,333,185 บาท (หนึ6งร้อยเก้าสิบสี6ล้านสามแสนสาม
หมื6นสามพนัหนึ6งร้อยแปดสบิห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 194,333,185 หุ้น (หนึ6งร้อยเก้าสิบสี6ล้านสามแสนสาม
หมื6นสามพนัหนึ6งร้อยแปดสบิห้าหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ6งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 194,333,185 หุ้น (หนึ6งร้อยเก้าสิบสี6ล้านสามแสนสาม

หมื6นสามพนัหนึ6งร้อยแปดสบิห้าหุ้น) 
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 หุ้นบริุมสทิธิ                            -    หุ้น (          - )” 
ความเหน็คณะกรรมการ   เห็นสมควรเสนอให้ที6ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขเพิ6มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื6อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที6เสนอข้างต้น 

หมายเหต ุมตใินวาระนี Mจะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี6ของผู้ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� b  พจิารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วตัถปุระสงค์และเหตผุล   เพื6อให้บริษัท (1) มีเงินทนุสาํหรับการใช้คนืเงินกู้  (l) มีเงินทนุสาํหรับการลงทนุ
ในโครงการใหม่ๆ (o) เพื6อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินกิจการของบริษัท  

บริษัทจึงจะดําเนินการเพิ6มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจํานวน 97,166,600  บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 194,333,185 บาท  เป็นจํานวน 291,499,785 บาท  โดยการออกหุ้นสามญัเพิ6มทนุจํานวน  97,166,600 
หุ้น  มลูค่าที6ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที6ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) โดยมรีายละเอียดตามที6จะได้นาํเสนอให้ที6ประชมุพิจารณาตอ่ไปในวาระที6 p 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที6ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ6มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีก
จํานวน 97,166,600 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 194,133,185 บาท  เป็นจํานวน 291,499,785 บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ6มทุนจํานวน  97,166,600 หุ้น  มลูค่าที6ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที6เสนอ
ข้างต้น 

หมายเหต ุมตใินวาระนี Mจะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี6ของผู้ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� #   พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

วัตถุประสงค์และเหตุผล  เพื6อให้สอดคล้องกับการเพิ6มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที6ได้เสนอให้ที6ประชุม
พิจารณาให้ความเห็นชอบในวาระที6 � ข้างต้น เสนอให้ที6ประชุมพิจารณาให้ความเห็นชอบการแก้ไขเพิ6มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ �.  โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี Mแทน ทั Mงนี M ให้บคุคลที6คณะกรรมการมอบหมาย
ในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที6กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและ
เพิ6มเติมถ้อยคาํเพื6อให้เป็นไปตามคําสั6งของนายทะเบยีน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบยีน   291,499,785 บาท (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี6แสนเก้า
หมื6นเก้าพนัเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาท) 

 แบง่ออกเป็น 291,499,785 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี6แสนเก้า
หมื6นเก้าพนัเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น) 
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 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ6งบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 291,499,785 หุ้น (สองร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านสี6แสนเก้า

หมื6นเก้าพนัเจ็ดร้อยแปดสิบห้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ                            -    หุ้น (          - )” 

ความเหน็คณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที6ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ6มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของ
บริษัทข้อ 4. เพื6อให้สอดคล้องกบัการเพิ6มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอยีดที6เสนอข้างต้น 

หมายเหต ุมตใินวาระนี Mจะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี6ของผู้ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและ
มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที� c   พจิารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท  

วตัถปุระสงค์และเหตผุล  ตามที6บริษัทจะดําเนินการเพิ6มทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 97,166,600 บาท 
จากทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 194,333,185 บาท  เป็นจํานวน 291,499,785 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ6ม
ทนุจํานวน 97,166,600 หุ้น มลูค่าที6ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดที6ปรากฏในวาระที6 4 ข้างต้น จึงเสนอ
ขอให้ที6ประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ6มทนุของบริษัทจํานวนไม่เกิน 
97,166,600 หุ้น มลูค่าที6ตราไว้หุ้นละ � บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที6ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ 
(Rights Offering) ในอตัราจดัสรร 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม ่หากมีเศษของหุ้นให้ปัดทิ Mง โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 
1.65 บาท  

ในการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ6มทนุ บริษัทจะดาํเนินการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ6มทนุให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม
สดัส่วน ในกรณีที6มีหุ้นสามัญเพิ6มทนุเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนในรอบแรก บริษัทจะ
จดัสรรหุ้นสว่นที6เหลอืให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ6งแสดงความจํานงจองซื Mอเกินสดัส่วนตามสดัส่วนการถือหุ้น ยกเว้นกรณีไม่
สามารถจดัสรรได้เนื6องจากเป็นเศษหุ้น หรือไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดประสงค์ที6จะจองซื Mอหุ้นดงักล่าวอีก โดยบริษัทจะ
ดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทโดยการตดัหุ้นสามญัเพิ6มทนุส่วนที6คงเหลือจากการจดัสรรและเสนอขาย
ดงักล่าวทิ Mงตอ่ไป 

ทั Mงนี M กําหนดวนักําหนดรายชื6อผู้ถือหุ้นที6มีสิทธิได้รับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ6มทนุ (Record Date) 
ในวนัที6 14 มกราคม 2559 และวนัรวบรวมรายชื6อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั Mงที6มีการแก้ไขเพิ6มเตมิ) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น ในวนัที6 15 
มกราคม 2559 

ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นสมควรเสนอให้ที6ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ6มทุนของบริษัท 
จํานวนไม่เกิน 97,166,600  หุ้น มลูค่าหุ้นที6ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนจํานวนหุ้นที6ผู้ ถือ
หุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Rights Offering) และมอบหมายให้คณะกรรมการ หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม หรือ
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ประธานเจ้าหน้าที6บริหาร มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื6นๆ ที6เกี6ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามญั
เพิ6มทนุดงักลา่ว เช่น (1) การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ6มทนุเป็นครั Mงเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การ
ชําระค่าหุ้น รวมถึงเงื6อนไขและรายละเอียดอื6นๆ ที6เกี6ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ6มทุนดังกล่าว (2) การเข้า
เจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที6เกี6ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ6มทุน
ดังกล่าว รวมทั Mงดําเนินการต่างๆ อนัเกี6ยวเนื6องกับการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ6มทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามใน
เอกสารคําขออนญุาตต่างๆ และหลักฐานที6จําเป็นและเกี6ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ6มทุนดังกล่าว ซึ6ง
รวมถงึการติดต่อ และการยื6นคําขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที6
เกี6ยวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพิ6มทุนของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และมีอํานาจในการ
ดําเนินการอื6นใดอนัจําเป็นและสมควรเกี6ยวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ6มทนุดงักลา่วข้างต้น 

หมายเหต ุมตใินวาระนี Mจะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

วาระที� d กจิการอื�น ๆ (ถ้ามี) 

 หมายเหต:ุ  ในการเสนอวาระอื6นๆ นอกเหนอืจากวาระที6กําหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ จะต้องมีคะแนนเสยีง
ไม่น้อยกวา่หนึ6งในสามของจาํนวนหุ้นที6จําหน่ายได้แล้วทั Mงหมดสนบัสนนุเพื6อบรรจใุห้ที6ประชมุพิจารณาเรื6องอื6น
นอกจากที6กําหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

จึงขอเรียนเชิญทา่นผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุตามวนั เวลา และสถานที6ดงักล่าว ผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที6จะแต่งตั Mง
บคุคลอื6นมาเข้าประชมุ และออกเสยีงแทนตนในการประชมุครั Mงนี M โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื6อในหนงัสอืมอบฉันทะ 
ตามสิ6งที6สง่มาด้วย �. ที6แนบมานี M  พร้อมทั Mงตดิอากรแสตมป์ตามกฎหมาย และให้สง่มอบหนงัสอืมอบฉนัทะดงักลา่วต่อ
ประธานกรรมการหรือเลขานกุารบริษัทหรือเจ้าหน้าที6ที6ได้รับมอบหมายก่อนเข้าร่วมการประชมุ อา่นรายละเอียดได้ตามสิ6งที6สง่
มาด้วย (3) 

 
      ขอแสดงความนบัถือ 
               

                 
      นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
         ประธานกรรมการ 
                          บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (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 proxy-

holder 

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. 
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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 eighty-

five baht) 

 Divided into 194,333,185 shares (one hundred ninety-four million, 

three hundred thirty-three 

thousand, one hundred eighty-

five shares) 

 Value per share 1 Baht (one baht) 

 Categorised into:   

 Ordinary shares 194,333,185 shares (one hundred ninety-four million, 

three hundred thirty-three 

thousand, one hundred eighty-

five shares) 

 Preference shares — shares ( — )” 

     



 

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

10 

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 newly-

issued 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 eighty-

five baht) 

 Divided into 291,499,785 shares (two hundred ninety-one million, 

four hundred ninety-nine 

thousand, seven hundred eighty-

five shares) 

 Value per share 1 Baht (one baht) 

 Categorised into:   

 Ordinary shares 291,499,785 shares (two hundred ninety-one million, 

four hundred ninety-nine 

thousand, seven hundred eighty-

five shares) 

 Preference 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 newly-

issued 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. 
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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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รายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถอืหุ้นของบริษัท ประจาํปี พ.ศ. "##$ 

ของ 
บริษัท ซเีอม็โอ  จาํกดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที�ประชุม 
 

ประชมุเมื6อวนัที6 o� เมษายน lmm� เวลา ��.�� น. ณ ห้องเลอ โลตสั � โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 
เลขที6 l�� ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ��ol� 
 
รายชื�อกรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
�.  นายรัตนาวธุ    วชัโรทยั   ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
l. รศ.จมุพล  รอดคําด ี   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3.  นายอนนัต์   เกตพิุทยา   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
�.  นายเสริมคณุ   คณุาวงศ์   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที6บริหาร 
m.  นายชเล   คณุาวงศ์   กรรมการ 
 
รายชื�อผู้ที�เข้าร่วมประชุม 
�. นางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชยัสกลุ  เลขานกุารบริษัท และผู้อาํนวยการฝ่ายการเงิน 
l. นางสาววรวีย ์ ธนบตัร   ผู้อํานวยการฝ่ายบญัช ี
l. นายวชิยั  รุจิตานนท์           ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จาํกดั 
o. นายยทุธพงศ์  เชื Mอเมอืงพาน       ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จาํกดั 

 
เริ�มการประชุม 
 

เริ6มประชมุเวลา ��.�m น. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั ประธานกรรมการเป็นประธานในที6ประชมุ แถลงว่า ขณะนี Mมผีู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมประชมุทั Mงด้วยตนเองและการมอบฉนัทะจํานวน �o� ราย จํานวนหุ้นทั Mงสิ Mน �m,�mo,��m หุ้น คดิเป็นร้อยละ �o.�p จาก
จํานวนหุ้นที6เรียกชําระแล้วทั Mงสิ Mน ���,�o�,��m หุ้น ซึ6งครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัแล้ว 

และเพื6อให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชี Mแจงให้ที6ประชมุทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะ
วาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคดัค้านหรือเห็นเป็นอย่างอื6นก็ให้ถือวา่อนมุตั ิ ถ้ามีผู้ใดคดัค้านขอให้ยกมือและออกเสยีงลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึ6งคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที6ตนถืออยู่ กล่าวคอื หนึ6งหุ้นเท่ากบัหนึ6งเสียง จงึขอรายงานให้ผู้
ถือหุ้นทราบ และขอให้ตวัแทนจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จํากดั ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน ในที6ประชมุด้วย 
 

ประธานกลา่วเปิดประชมุและได้เริ6มการประชมุ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี M 
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วาระที�   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครั�งที�  /"##d ซึ�งประชุมเมื�อวันที� "z เมษายน 
"##d 
ประธานเสนอให้ที6ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของ 
บริษัท ประจําปี พ.ศ. lmm� ซึ6งประชมุเมื6อวนัที6 l� เมษายน lmm� 
 

มต ิ  ที6ประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสยีง �m,�mo,��m หุ้น/เสยีง รับรองรายงานการ 
ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี พ.ศ. lmm� 

 
วาระที� " พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี "##d 

ประธานมอบหมายให้นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ เป็นผู้รายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปี lmm� 
และเสนอให้ที6ประชมุพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี lmm� 

 
นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี lmm� ซึ6งมเีนื Mอหาโดยสรุปเกี6ยวกบั 
- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี lmm� 
- รายได้และกําไรสทุธิเปรียบเทียบปี lmm� – lmm� 
- ชี Mแจงผลการดาํเนนิงาน 
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี lmm� 

  
ในระหวา่งการชี Mแจงวาระนี M มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ6มเป็นจํานวนหุ้นทั Mงสิ Mน o��,�mo หุ้น/เสยีง ทําให้มผีู้ มีสทิธิออกเสยีงใน
วาระนี Mจํานวน  �m,�po,p�� หุ้น/เสยีง 

 
มต ิ ที6ประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสยีง  �m,�po,p�� หุ้น/เสยีง รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริษัทในรอบปี lmm� 
 

หลงัจบการรายงานได้มผีู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ6มเติมดงันี M 
1. การลงทนุในโครงการ Bangkok Creative Playground นั Mน บริษัทฯ มีการตั Mงเป้าไว้หรือไม่วา่เมื6อไร จงึจะคืน
ทนุ 
นายเสริมคณุ ชี Mแจงว่า การลงทนุในครั Mงนี Mเป็นการลงทนุเพื6อสร้างอาคารสาํนกังานใหม่ เพื6อประโยชน์โดยรวมของ
บริษัท สาํหรับการคืนทนุจะเป็นรูปแบบของรายได้จากการให้เช่าพื Mนที6ในรูปแบบต่างๆ ซึ6งตั Mงเป้าหมายว่าจะพยายาม
ให้มรีายได้ค่าเช่าในปี lmm� ให้ได้มากกวา่ m ลบ.  
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นายรัตนาวธุ  เสริมว่า การลงทนุในการสร้างโครงการ Bangkok Creative Playground นั Mน เป็นเรื6องของการทาํ
สํานกังานเพื6อทํางานเป็นหลกั จงึไมอ่ยากให้มองถงึเรื6องของการคืนทนุ เมื6อไร อย่างไร รายได้คา่เช่านที6มีนั Mน อยาก
ให้มองว่าเป็นเรื6องของรายได้ที6เพิ6มเตมิขึ Mนแทน 
 
l. งานปฏิมากรรมที6จดัแสดงงอยูใ่นศนูย์ปฏิมากรรมกรุงเทพนั Mน เป็นกรรมสทิธิของใคร ใช่ของบริษัทหรือไม ่
นายเสริมคณุ ชี Mแจงวา่ ศนูย์ปฏิมากรรมกรุงเทพถือวา่เป็นสว่นงานในด้าน CSR ของบริษัทฯ และงานปฏิมากรรมที6
จดัแสดงอยูน่ั Mน ไม่ใช่กรรมสทิธิ�ของบริษัท เป็นการให้ยมืมาจดัแสดง 
 
o. อยากทราบวา่โครงการ Imaginia จะเริ6มเปิดดาํเนนิงานเมื6อไร และกิจการตั Mงอยู่ที6ไหน 
นายเสริมคณุ ชี Mแจงว่า โครงการ Imaginia จะตั Mงอยูท่ี6 ศนูย์สรรพสนิค้า The Emporium และจะเริ6มเปิดดําเนินการ
ประมาณเดอืน กรกฏาคม lmm� 

 
วาระที� ` พจิารณา อนุมัตบัิญชีงบแสดงฐานะการเงนิ และบัญชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาํปี 

"##d สิ �นสุดวันที� `  ธันวาคม "##d ที�ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
ประธานมอบหมายให้นางสาววรวีย์  ธนบตัรเป็นผู้รายงานบญัชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที6ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจําปี lmm� สิ Mนสดุวันที6 o� ธันวาคม lmm� และเสนอให้ที6
ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี พ.ศ. lmm� ของบริษัท สิ Mนสดุ 
ณ วนัที6 o� ธันวาคม lmm� ที6ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 
  ในระหวา่งการชี Mแจงวาระนี M มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ6มเป็น จํานวนหุ้นทั Mงสิ Mน �l�,o�� หุ้น/เสยีง ทําให้มีผู้ มี
สทิธิออกเสยีงในวาระนี Mจาํนวน �m,m��,�l� หุ้น/เสียง 
 
มต ิ  ที6ประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีง �m,m��,�l� หุ้น/เสยีง อนมุตัิบญัชีงบแสดงฐานะ
การเงิน และบญัชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี พ.ศ. lmm� ของบริษัท สิ Mนสดุ ณ วนัที6 o� ธันวาคม lmm� ที6ผู้สอบบญัชีได้
ตรวจสอบแล้ว 
 
วาระที� b  พจิารณาและอนุมัตกิารจ่ายงดเงนิปันผล 

   ประธานเสนอให้ที6ประชมุพิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินงดปันผล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั Mงแตว่นัที6 � 
มกราคม lmm� ถึงวนัที6 o� ธนัวาคม lmm� เนื6องจากผลประกอบการขาดทนุ 
 
มต ิ  ที6ประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีง �m,m��,�l� หุ้น/เสียง อนมุตักิารงดจ่ายเงินปัน
ผลสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั Mงแต่วนัที6 � มกราคม lmm� ถงึวนัที6 o� ธันวาคม lmm�  
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วาระที� 5 พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั �งกรรมการ แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
ประธานแจ้งตอ่ที6ประชมุว่าในปีนี Mมกีรรมการที6ครบกําหนดออกตามวาระ l ท่านคอื รศ. จมุพล รอดคาํดี และ 

ดร. ชเล คณุาวงศ จงึเสนอต่อที6ประชมุพิจารณาเงแต่งตั Mงกรรมการแทนกรรมการที6ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระให้กลบั
เข้าดาํรงตาํแหนง่เดิม 

 
ในระหวา่งการชี Mแจงวาระนี M มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ6มเป็น จํานวนหุ้นทั Mงสิ Mน ��,��� หุ้น/เสยีง ทําให้มีผู้ มี

สทิธิออกเสยีงในวาระนี Mจาํนวน �m,m��,�l� หุ้น/เสียง 
 

มต ิ  ที6ประชุมพจิารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสยีง �m,m��,��o หุ้น/เสยีง ไม่เห็นด้วย �lm หุ้น/เสยีง และงดออก
เสยีง � หุ้น/เสยีง เลอืกตั Mงรศ. จมุพล รอดคําด ี กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ6ง และ มตเิอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีง 
�m,m��,�l� หุ้น/เสียง เลอืกตั Mงดร.ชเล  คณุาวงศ์ กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ6ง  
 
    หลงัจบการรายงานได้มผีู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ6มเติมดงันี M 

�. การที6กรรมการบริษัทอิสระของบริษัทฯ มีวาระการดาํรงตาํแหน่งเกิน � ปี ในกรณีนี M กรรมการจะรักษาความเป็น
อิสระได้อยา่งไร 
นายเสริมคณุ ชี Mแจงว่า กรรมการอิสระของบริษัทฯ นั Mนถือเป็นผู้ทรงคณุวฒุิในด้านตา่งๆ โดยเป็นความเชี6ยวชาญที6
เกี6ยวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทเป็นอย่างยิ6ง และกรรมการอิสระแต่ละท่านนั Mน ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวางจากบคุคลภายนอก ดงันั Mนจึงมั6นใจได้วา่แต่ละท่านนั Mน ย่อมสามารถรักษาความเป็นอสิระเอาไว้ได้ 

 
วาระที� 6  พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
  ประธานขอให้ที6ประชมุพิจารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. lmm� 
ซึ6งกําหนดเป็นจํานวนเงินไม่เกิน o,ml�,��� บาท  
 

ในระหวา่งการชี Mแจงวาระนี M มีผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ6มเป็น จํานวนหุ้นทั Mงสิ Mน o หุ้น/เสยีง ทําให้มผีู้ มีสทิธิ
ออกเสยีงในวาระนี Mจํานวน �m,m��,�o�หุ้น/เสยีง 
 
มต ิ  ที6ประชมุพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีง  เห็นด้วย �m,m��,�o�หุ้น/เสยีง อนมุตัิค่าตอบแทน
ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สําหรับปีปฏิทิน พ.ศ. lmm� ไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน o,ml�,��� บาท 
 
วาระที� 7 พจิารณาและแต่งตั �งผู้สอบบญัชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชปีระจาํปี "##$ 
  ประธานได้เสนอต่อที6ประชุมพจิารณาแตง่ตั Mงนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 om�� หรือ 
นายวชิยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชทีะเบียนเลขที6 ��m�  หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 o��m หรือ นางสาว
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กลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 m��p  หรือนายยทุธพงษ์  เชื6อเมอืงพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 ���m  แห่ง
บริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี lmm� และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
�,�l�,��� บาท 
 
มต ิ  ที6ประชุมพจิารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีง เหน็ด้วย �m,m��,�o�หุ้น/เสยีง แต่งตั Mงนายอธิพงศ ์ 
อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบยีนเลขที6 om�� หรือ นายวิชยั รุจิตานนท ์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 ��m�  หรือ นายเสถียร 
วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 o��m หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 m��pหรือนายยทุธพงษ์  
เชื6อเมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบยีนเลขที6 ���m  แหง่บริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี lmm� 
และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน �,�l�,��� บาท 
 
หลงัจบการรายงานได้มผีู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ6มเติมดงันี M 
 �. ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ที6ผ่านมาเซ็นต์รับรองงบการเงินมาแล้วกี6ปี มกีารเปลี6ยนผู้สอบตามระเบยีบหรือไม่  
 นายเสริมคณุ ชี Mแจงวา่ บริษัทฯ มีปฏิบตัติามระเบียบการเซ็นต์รับรองงบการเงินอย่างเคร่งครัด  
 
ระเบียบวาระที� 8  เรื�องอื�นๆ 
   - ไม่ม ี-  
 

ประธานได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มผีู้ ใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ6มเตมิหรือไม ่ และมีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ6มเติม
ดงันี M 
�.โครงการที6เกี6ยวกบันโยบายการต่อต้านการทจุริตซึ6งตลาดหลกัทรัพย์ฯ และกลต. ให้การสนบัสนนุอยู่นั Mน บริษัทฯ มี
แผนอย่างไรบ้าง 
นายอนนัต์ ชี Mแจงวา่ บริษัทฯ ได้มีการดาํเนนิการไปแล้วในอนัได้แก่การจดัสมัมนาให้กบัพนกังานในระดบัต่างๆ ซึ6งได้
เริ6มทําตั Mงแตปี่ที6ผ่านมา และขณะนี Mอยู่ระหวา่งขั Mนตอนการพจิารณาจดัตั Mงคณะกรรมการบริหารความเสี6ยงและการ
ต่อต้านการทจุริต ซึ6งคณะทาํงานได้เริ6มทาํการรวบรวมข้อมลู ความคิดเหน็ เพื6อจดัทาํเป็นทาํนโยบายต่อไป 
 
l. สถานการณ์ปัจจุบนัมีผลกระทบต่อการใช้งบประมาณการจัดกิจกรรม Event ของลกูค้าหรือไม่ 
นายเสริมคณุ ชี Mแจงว่า สถานการณ์ปัจจบุนันี Mมีผลกระทบต่องบประมาณการใช้จ่ายของลกูค้า แตเ่นื6องจากบริษัทฯ 
มีลกูค้าอยูใ่นหลากหลายอตุสาหกรรม ทําให้มีการเฉลี6ยความเสี6ยงกนัไป อาทเิช่น ลกูค้าที6อยู้ในกลุม่ retail นั Mน จะมี
ความคกึคกัอยู่พอสมควรสําหรับปี lmm� นี M นอกจากนี Mบริษัทฯ มีการปรับกลยทุธ์ทั Mงการทํางานร่วมกบัลกูค้าปัจจบุนั
เพื6อรักษาฐานลกูค้าเอาไว้ เมื6อเศรษฐกิจเติบโตได้ตามปรกต ิ งบประมาณที6จะใช้ในกิจกรรมการตลาดย่อมต้องมี
มากขึ Mนแนน่นอน และการมองหาฐานลกูค้าใหม่ด้วย 
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ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนาํเพิ6มเติม ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่าน และปิดประชมุเวลา �l.�� น. 
 
 
 

รับรองวา่รายงานการประชมุข้างต้นถกูต้อง 

 
.................................... 

นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
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หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏบัิตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
 
หลกัเกณฑ์เพื6อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาตไิทย โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั

ข้าราชการ หรือบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติตา่งด้าว โปรดแสดงใบสาํคญัประจําตวัตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดนิทาง 

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

l.� กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรือสญัชาตติ่างด้าว ต้องนาํเอกสารดงันี Mมาแสดงขณะ
ลงทะเบยีนเพื6อเข้าประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะที6กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะซึ6งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึ6งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

l.l  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลสญัชาตไิทย ต้องนําเอกสารดงันี Mมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื6อเข้า
ประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะที6กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติิบคุคลของผู้มอบฉันทะซึ6งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะนั Mน 

• สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะซึ6งรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Mน 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะซึ6งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
 l.o  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบยีนในตา่งประเทศ ต้องนําเอกสารดงันี Mมาแสดงขณะ

ลงทะเบยีนเพื6อเข้าประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะที6กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติิบคุคลของผู้มอบฉันทะซึ6งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะนั Mน 

• สาํเนาหนงัสอืเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะซึ6งรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Mน 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึ6งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
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กรณีมกีารมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานต่างๆมาที�บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 
  วันทาํการ หรือก่อนเริ�มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ�งชั�วโมง เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯมเีวลาตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆให้ทนัเวลาเริ�มประชุม 
 

การลงทะเบียน 
 
 
เจ้าหน้าที6บริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ6มการประชมุไม่น้อยกว่า � ชั6วโมง หรือตั Mงแต่เวลา �.�� นาฬิกาเป็นต้นไป 
 
 

การออกคะแนนเสยีง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึ6งหุ้นมีเสียงหนึ6งเสยีง 
2. ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสยีง

เท่ากนั ให้ประธานในที6ประชมุออกเสยีงเพิ6มอีกเสยีงหนึ6งเป็นเสยีงชี Mขาด 
 

 
ในกรณีอื6น ซึ6งมีกฏหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนนิการให้เป็นไปตามที6

กําหนดนั Mน โดยประธานในที6ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที6ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
 

ในการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Mงที6 �/lmm�  ของบริษัท ซีเอม็โอ จํากดั (มหาชน)  ใน วนัศุกร์ที� "# 
ธันวาคม "##$ เวลา  �.�� น. ณ ห้องเลอ โลตสั   โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที� "�b ถนน
รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  �`"� บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) จงึได้นําสง่หนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุ
ครั Mงนี Mไว้ 3 แบบ คือ 
 

-  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั6วไป ซึ6งเป็นแบบที6ง่ายและไม่ซบัซ้อน 
-  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที6กําหนดรายการต่างๆ ที6จะมอบฉนัทะที6ละเอียดชดัเจนตายตวั  
-  แบบ ค. เป็นแบบที6ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั Mงให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

ในกรณีที6ท่านประสงค์จะแต่งตั Mงบคุคลอื6นใดเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั Mงนี M โปรดเลือก

หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งเพยีงแบบเดยีวเท่านั �น และกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันั Mนๆ ให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ นาํสง่ต่อประธานในที6ประชมุหรือบคุคลที6ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 เขียนที6.................................................................... 
 วนัที6............เดอืน................................พ.ศ. 2558 
 

(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สญัชาต.ิ.............................. 
อยู่บ้านเลขที6.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์.......................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Mงสิ Mนรวม...........................หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

คนหนึ6งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื6อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Mงที6 �/lmm�  ของบริษัท ซีเอม็โอ จํากดั (มหาชน)  ใน วนัศุกร์ที� "# ธันวาคม "##$ เวลา 
 �.�� น. ณ ห้องเลอ โลตสั   โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที� "�b ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  �`"�   หรือที6จะพงึเลื6อนไปในวนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 
 กิจการใดที6ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี M ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทกุประการ 

 
ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ 

             (....................................................) 
 
     ลงชื6อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................)  
 

ปิดอากรแสตมป์ 

� บาท 
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ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................) 
หมายเหต ุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที6มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื6อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. การมอบฉันทะให้บคุคลอื6นเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนนั Mน ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องมีอายคุรบ l� ปี 
บริบรูณ์ในวนัที6มอบฉนัทะ มิฉะนั Mนการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. lmom มาตรา ��l ประกอบมาตรา o� และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา �� 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 
 เขียนที6.................................................................... 
 วนัที6............เดือน................................พ.ศ. 2558 
 

(1) ข้าพเจ้า...............................................................................................สญัชาต.ิ......................... 
อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน.............................................ตําบล/แขวง.................................................. 
อําเภอ/เขต..................................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย.์.......................... 

(l) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซเีอม็โอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Mงสิ Mนรวม.............................หุ้น และออก
เสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

(o) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

คนหนึ6งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื6อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Mงที6 �/lmm�  ของบริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน)  ใน วนัศุกร์ที� "# ธันวาคม "##$ เวลา 
 �.�� น. ณ ห้องเลอ โลตสั   โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที� "�b ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  �`"� หรือที6จะพงึเลื6อนไปในวนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 

(�) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Mงนี M ดงันี M 
 
วาระที�   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี "##$ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 

ปิดอากรแสตมป์ 

� บาท 
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วาระที� " พจิารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที� `  พจิารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทุน

จดทะเบียนของบริษทั 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที� b  พจิารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที� 5   พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�ม

ทุนจดทะเบียนของบริษัท 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสียง 
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วาระที� 6   พจิารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
 
วาระที� d     พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้าม)ี 

 คําแถลงหรือหลกัฐานอื6นๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉนัทะในวาระใดที6ไม่เป็นไปตามที6ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี M ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนั Mนไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที6ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณี
ที6ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื6องใดนอกเหนือจากเรื6องที6ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที6มีการแก้ไขเปลี6ยนแปลงหรือ
เพิ6มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที6เห็นสมควร                                                                  
 
 กิจการใดที6ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี M ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
      

ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (....................................................) 
 
     ลงชื6อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................) 
 

ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................) 
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หมายเหต ุ
1. ผู้ ถือหุ้นที6มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง

ลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื6อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. วาระเลอืกตั Mงกรรมการสามารถเลอืกตั Mงกรรมการทั Mงชดุ หรือเลือกตั Mงกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที6มีวาระที6จะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระที6ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ6มเตมิได้ใน

ใบประจําต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
4. การมอบฉันทะให้บคุคลอื6นเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนนั Mน ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องมีอายคุรบ l� 

ปี บริบรูณ์ในวนัที6มอบฉนัทะ มิฉะนั Mนการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. lmom มาตรา ��l ประกอบมาตรา o� และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา �� 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Mงที6 
�/lmm�  ของบริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน)  ใน วันศุกร์ที� "# ธันวาคม "##$ เวลา  �.�� น. ณ ห้องเลอ โลตัส   

โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที� "�b ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  �`"� หรือที6จะ
พงึเลื6อนไปในวนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 
 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 
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วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสียง 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (....................................................) 
 
     ลงชื6อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................) 
 

ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................) 
 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 
 เขียนที6.................................................................... 
 วนัที6............เดือน................................พ.ศ. 2558 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาต.ิ........................ 
อยู่บ้านเลขที6...................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................อาํเภอ/เขต...........................จงัหวดั
........................รหสัไปรษณีย์..................ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั
...........................................ซึ6งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Mงสิ Mนรวม...........................
หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)............................................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขที6...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

คนหนึ6งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื6อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Mงที6 �/lmm�  ของบริษัท ซีเอม็โอ จํากดั (มหาชน)  ใน วนัศุกร์ที� "# ธันวาคม "##$ เวลา 
 �.�� น. ณ ห้องเลอ โลตสั   โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที� "�b ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร  �`"� หรือที6จะพงึเลื6อนไปในวนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั Mงนี M ดงันี M 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั Mงหมดที6ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ หุ้นสามญัจํานวน........................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากบั
..................................เสยีง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั Mงนี M ดงันี M 
วาระที�   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี "##$ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

ปิดอากรแสตมป์ 

� บาท 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง 

         
วาระที� " พจิารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง 

 
วาระที� ` พจิารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษทั 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง 

 
วาระที� b พจิารณาอนุมติัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง 

 

วาระที� #  พจิารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ�มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 

 งดออกเสยีง.................................................เสียง 
 

 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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วาระที� c พจิารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัท 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง 

 
 
วาระที� d เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

 คําแถลงหรือหลกัฐานอื6นๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที6ไม่เป็นไปตามที6ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี M ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั Mนไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที6ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือใน
กรณีที6ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื6องใดนอกเหนือจากเรื6องที6ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที6มีการ       แก้ไขเปลี6ยนแปลง
หรือเพิ6มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที6เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที6ผู้ รับมอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนี M ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 

ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (....................................................) 
 
     ลงชื6อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................) 
 

ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................) 
 
 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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หมายเหต ุ
1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี M ใช้เฉพาะกรณีที6ผู้ถือหุ้นที6ปรากฏในชื6อทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั Mง

ให้คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นให้เทา่นั Mน 
2. หลกัฐานที6ต้องแนบพร้อมกับหนงัสอืมอบฉันทะ คอื 

1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน 
2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

3. ผู้ ถือหุ้นที6มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื6อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระการเลือกตั Mงกรรมการสามารถเลือกตั Mงกรรมการทั Mงชุดหรือเลอืกตั Mงกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที6มีวาระที6จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที6ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ6มเติมได้

ในใบประจําต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค. 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Mงที6 
�/lmm�  ของบริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน)  ใน วันศุกร์ที� "# ธันวาคม "##$ เวลา  �.�� น. ณ ห้องเลอ โลตัส   

โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที� "�b ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร  �`"�  หรือที6จะ
พงึเลื6อนไปในวนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 
 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง 

 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

  

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง 

 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง 

 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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� งดออกเสยีง.................................................เสียง     
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง 

 
วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี M 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 

 งดออกเสยีง.................................................เสียง 
  

  
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (....................................................) 
 
     ลงชื6อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................) 
 

ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................)

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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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 



 

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

39 

 

• 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. 



 

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

41 

 

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 
               (....................................................) 

Duty Stamp 

 Baht l�  

page.....of total .....pages 
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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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Proxy Form (B) 
 
 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  

 

Duty Stamp 

 Baht l� 
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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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Proxy Form (C) 
 
 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: 
 
 
 

Duty Stamp 

 Baht l� 
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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 
             (....................................................) 
 

page.....of total .....pages 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษัทกาํหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
 

ชื6อ-สกลุ : นายอนนัต์  เกตพุทิยา   อาย ุ: po ปี 
 
การมีสว่นได้เสยีในวาระที6เสนอในการประชมุสามญัประจําปี lmm�: 
 
ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระที6เสนอในการประชมุครั Mงนี M  
 
ผู้ ถือหุ้นที6มีความประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระที6บริษัทกําหนด โปรดกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ และสง่กลบัมาที6 
 
บริษัท ซเีอ็มโอ จาํกดั(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสมัพนัธ์) 
�/��-�� ซ.นวลจนัทร์mp ถ.นวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร ��lo� 
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เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถอืหุ้น 
 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
•    สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี6 หรือหนงัสอืเดนิทาง หรือใบต่างด้าวที6ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ ถือหุ้นพร้อมทั Mงลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
•    สาํเนาหนงัสือรับรองของนติบิคุคลอายไุม่เกิน o เดือน ซึ6งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มอีํานาจลงลายมอืชื6อของนิติ
บคุคลนั Mนๆ 
•    สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี6 หรือหนงัสอืเดนิทาง หรือใบต่างด้าว ที6ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มอํีานาจลงลายมือชื6อดงักลา่วพร้อมทั Mงลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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ข้อบังคบับริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 
 
 ข้อ l�. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน � เดือน นบัแตว่นัสิ Mนสดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 
            การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื6นนอกจากที6กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื6อใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกวา่ � ใน m ของ
จํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้ทั Mงหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ lm คน ซึ6งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ � ใน �� ของจํานวนหุ้นที6
จําหน่ายได้ทั Mงหมด จะเข้าชื6อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื6อใดก็ได้ แตต้่อง
ระบเุหตผุลในการที6ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี M ให้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
� เดอืนนบัแตว่นัที6ได้รับหนงัสอืจากผู้ถือหุ้น 
            ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที6อนัเป็นที6ตั Mงสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื6น ทั6ว
ราชอาณาจกัร 
 
 ข้อ lm. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที6 วนั เวลา ระเบยีบ วาระ
การประชมุ และเรื6องที6จะเสนอตอ่ที6ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเรื6องที6จะเสนอเพื6อทราบ เพื6อ
อนมุตัิหรือเพื6อพิจารณา รวมทั Mงความเหน็ของคณะกรรมการในเรื6องดงักล่าวและจัดสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า � วนั ก่อน
วนัประชมุ และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ตดิต่อกนั o วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ o วนั 
 
 ข้อ lp. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคอื6นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที6และลายมือชื6อของผู้ถือหุ้นที6มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที6นายทะเบียนกําหนด 
              หนงัสอืมอบฉันทะนี Mจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที6ประธานกําหนด ณ ที6ประชมุก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 
 
 ข้อ l�. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกวา่ lm คน และ
ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า � ใน o ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้ทั Mงหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชมุไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Mงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ � ใน o ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ย
ได้ทั Mงหมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
             ในกรณีที6ปรากฎว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครั Mงใด เมื6อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ � ชั6วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ6งมาเข้า
ประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที6กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นการระงบั
ไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั Mนมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุครั Mงใหม่ และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ � วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Mงหลงัไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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              ในการประชมุผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั6งเป็นประธานที6ประชมุ ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าที6ได้ ก็ให้ที6ประชมุเลอืกตั Mงผู้ถือหุ้นคนหนึ6งซึ6งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 
 
 ข้อ l�. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หนึ6งหุ้นมีหนึ6งเสยีงและมติของที6ประชมุผู้ ถือหุ้นนั Mนให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี M 

(1) ในกรณีปกตใิห้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   ถ้ามีคะแนน
เสียงเทา่กนั ให้ประธานในที6ประชมุออกเสยีงเพิ6มขึ Mนอีกเสยีงหนึ6งเป็นเสยีงชี Mขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี M ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ o ใน � ของจํานวนเสียงทั Mงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ6งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Mงหมดหรือบางส่วนที6สําคญัให้แก่บคุคลอื6น 
(ข) การซื Mอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื6นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลกิสญัญา เกี6ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั Mงหมดหรือบางสว่นที6

สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื6นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื6นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ6มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 
(จ) การเพิ6มหรือลดทนุของบริษัท 
(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 
ข้อ l�. กิจการอนัที6ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี M 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที6เสนอต่อที6ประชมุแสดงถึงผลการดําเนนิการของบริษัทในรอบปีที6
ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีที6ผา่นมา 
(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไรและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 
(4) เลือกตั Mงกรรมการแทนกรรมการที6ออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 
(5) แต่งตั Mงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 
(6) กิจการอื6นๆ 

 
ข้อ o�.ในกรณีที6บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้ารายการที6เกี6ยวโยงกนัหรือรายการที6เกี6ยวกบัการได้มาหรือจําหน่าย ไป

ซึ6งสนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ที6กําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที6
ใช้บงัคบักบัการทาํรายการที6เกี6ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบยีน หรือการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ6งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที6ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเรื6องนั Mนๆด้วย 
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