
 
 

วนัท่ี 26 ตุลาคม 2555 
 
เร่ือง     แจง้มติท่ีประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2555 
 
เรียน    กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 

บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอแจง้มติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2555 ซ่ึงจดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 25 
ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล เลขท่ี 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ มี
รายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 
 

ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงดงันี 
เห็นดว้ย 89,461,464 เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 100 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0.0001% 

 
วาระที ่2   พจิารณาอนุมตัใิห้จดัสรรก าไรส าหรับงวด 6 เดอืนแรกของปี 2555 และการจ่ายปันผล  
 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอตัราหุน้ละ 0.2778 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม
ทั้งส้ิน 41,670,000 บาท แบ่งเป็น 

 การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.0278 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,170,000 บาท  
 การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษทัฯ จ านวนไม่เกิน 37,500,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้ของบริษทัฯ ในอตัรา 4 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งส้ินไม่เกิน 37,500,000 บาท คิดเป็นอตัราการ
จ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุน้ กรณีมีเศษหุน้ต ่ากวา่ 4 หุน้ ใหจ่้ายปันผลเป็นตวัเงินแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัรา
หุน้ละ 0.25 บาท  

ซ่ึงก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2555 และให้รวบรวมรายช่ือผูถื้อ
หุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวธีิปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2555 

 



 
 

 
ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีมติอนุมติัวาระดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 89,461,464 เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 100 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0.0001% 
    

วาระที ่3   พจิารณาและอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม จ านวน 
30,000,000 หน่วย ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดมิ ต่อใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คดิมูลค่า 

 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวน 30,000,000 
หน่วย ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัราส่วน 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งอนุมติัมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนด
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการ
ต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ และการน าหุ้นสามญัท่ีออกเน่ืองจากการ
ใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (“ตลาด
หลกัทรัพยฯ์”) ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง  
 

    ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีมติอนุมติัวาระดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย 89,461,464 เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย  0 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0% 
งดออกเสียง 100 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0.0001% 

 
วาระที ่4   พจิารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 5,000,000 หน่วย 

ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP”) 
 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP จ านวน 5,000,000 หน่วย เพ่ือเสนอขายแก่กรรมการ 
ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ยดงักล่าว โดยไม่คิดมูลค่า โดยท่ีบริษทัฯ สามารถน าใบส าคญัแสดง
สิทธิท่ีไดรั้บส่งมอบคืนจากกรรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือ พนกังาน ของบริษทัฯ และ/หรือบริษทัยอ่ย ในกรณีท่ีท่ีลาออกหรือพน้
สภาพจากการเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือ พนักงานดว้ยความสมคัรใจ หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก มาจดัสรรใหม่ให้แก่
ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานรายอ่ืนท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเกณฑ์ท่ีก าหนด ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นหลกัเกณฑ์การจัดสรร 
ภายใตอ้ านาจของคณะกรรมการหรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ 



 
 
 
 รวมทั้งอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ของใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP รวมถึงการลงนามใน
เอกสารต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิ-
ESOP และการน าหุน้สามญัท่ีออกเน่ืองจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP เขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียน
ต่อตลาดหลกัทรัพยฯ์ ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีมติอนุมติัวาระดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมา
ประชุมคดัคา้นการออกใบสาคญัสิทธิ-ESOP ในคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 
 จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีมาประชุม   89,461,864 เสียง 
 จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง  78,463,500       
                                       10,998,364         
 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมติัวาระดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 10,897,806 เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.0857% 
ไม่เห็นดว้ย  100,458 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0.9134% 
งดออกเสียง 100 

 
เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0.0009% 

 
 
วาระที ่5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็นจ านวน 

222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไข
เพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และเพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 
150,000,000 บาท เป็นจ านวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 
บาท รวมทั้ง อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4 ของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 



 
 
เห็นดว้ย 89,461,464 เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย  100 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0.0001% 
งดออกเสียง 0 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0% 

 
วาระที ่6   พจิารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP 
 

ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใชสิ้ทธิตามใบส าคญั
แสดงสิทธิท่ีจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม และการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP ดงัน้ี 

 
 จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 37,500,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลท่ี

อตัรา 4 หุน้สามญั ต่อ 1 หุน้ปันผล  
 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 30,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม ในสดัส่วน 5 หุน้สามญัเดิม ต่อ ใบส าคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
 จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตาม

ใบส าคญัแสดงสิทธิ-ESOP 
 
รวมทั้ง มีมติอนุมติัมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ และ/หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษทัฯ เป็นผูมี้อ  านาจในการพิจารณาและก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้น
เพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทั้งมีอ านาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และมีอ านาจด าเนินการต่างๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนั
เก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

 
 ทั้งน้ี ท่ีประชุมมีมติอนุมติัวาระดงักล่าว ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 89,461,464 เสียง      คิดเป็นร้อยละ  99.9999% 
ไม่เห็นดว้ย  100 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0.0001% 
งดออกเสียง 0 เสียง      คิดเป็นร้อยละ 0% 
 
 
 
 
 

   



 
 

 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 

            (นายเสริมคุณ คุณาวงศ)์  
             ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
         บริษทั ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) 


