
 

           
 
 
 

    
            

เอกสารประชุมวสิามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นครั�งที� 1/2555 
ของ 

บริษัท ซีเอม็โอ จาํกัด (มหาชน) 
 

Invitation Letter to attend the Extraordinary General Meeting No. 1/2012  
of 

CMO Public Company Limited 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       



                                         

CMO Public Company Limited  ���� Soi Ladprao 94,  Phlabphla,  Wangthonglang, Bangkok 10310  
Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640  2 

       วนัที3 �4 ตลุาคม 2555  
 
เรื3อง     ขอเชิญประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Lงที3 1/2555 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
 
สิ3งที3สง่มาด้วย    1. เอกสารแนบ 1: สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 

2. เอกสารแนบ 2: รายละเอียดเบื Lองต้นโครงการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที3จะซื Lอหุ้นสามญัเพิ3มทนุของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) เพื3อเสนอขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 

3.  เอกสารแนบ 3: รายละเอียดเบื Lองต้นโครงการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที3จะซื Lอหุ้นสามญัของบริษัท 
ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) เพื3อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังาน ของบริษัท ซีเอ็มโอ 
จํากดั (มหาชน) และ/หรือ บริษัทยอ่ย ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที3ทจ. 32/2551 

4.  เอกสารแนบ 4: แบบรายงานการเพิ3มทนุ (F 53-4) 
5.  หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฎิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
6.  หนงัสอืมอบฉนัทะ 
7.  ข้อมลูเกี3ยวกบักรรมการอิสระที3บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
8.  เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Lงที3 1/2555 
9.  ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที3เกี3ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  

                       10. แผนที3แสดงสถานที3ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยที3ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั Lงที3 4/2555 ซึ3งจดัขึ Lนเมื3อวนั
พฤหสับดีที3 13 กนัยายน 2555 เวลา 9.30 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Lงที3 1/2555 ในวนัที3 25 ตลุาคม 
2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามา � ชั Lน �� เลขที3 99/1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 
10400 เพื3อพิจารณาเรื3องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี L 
 
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 ได้จดัขึ Lนในวนัที3 24 เมษายน 2555 โดย

บริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุดงักลา่วแล้วเสร็จ และคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้ว เห็นว่าการบนัทึกรายงาน
การประชมุดงักลา่วมีความถกูต้องครบถ้วน ดงัมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ รายงานการประชุมดงักลา่วได้
บนัทกึถกูต้องตามความเป็นจริงครบถ้วน จึงสมควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
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วาระที� 2 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกาํไรสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ายปันผล  
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของ

กําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และสาํรองตามกฎหมาย ทั Lงนี L ขึ Lนอยูก่บัแผนการลงทนุ ความจําเป็น ความเหมาะสม
อื3นๆ ในอนาคต โดยผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2555 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 74,643,807.24 บาท ซึ3งบริษัทฯ 
ได้กําหนดจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานครึ3งปีแรกของปี 2555 ดงันี L 

� จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0278 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,170,000 บาท 
� จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน 37,500,000 หุ้น มลูค่าที3ตราไว้หุ้นละ � บาท ให้แก่ผู้

ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา � หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่าทั Lงสิ Lนไม่เกิน 37,500,000 บาท คิดเป็น
อตัราการจ่ายปันผล 0.25 บาทต่อหุ้น กรณีมีเศษหุ้นตํ3ากว่า 4 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตวัเงินแทนการจ่าย
หุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  
 
รวมเป็นการจ่ายปันผลระหว่างกาลทั Lงในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.2778 บาท คิด
เป็นมูลค่ารวมทั Lงสิ Lน 41,670,000 บาท โดยเงินปันผลทั Lงหมดจะถูกหกัภาษี ณ ที3จ่าย ตามอตัราที3
กฎหมายกําหนด ทั Lงนี L กําหนดให้มีการจ่ายปันผล ทั Lงที3จ่ายเป็นเงินสดและหุ้นสามญัของบริษัทฯ ในวนัที3 
15 พฤศจิกายน 2555 อย่างไรก็ดี สิทธิในการรับปันผลดงักลา่วยงัมีความไม่แน่นอน เนื3องจากต้องรอ
อนมุตัิจากที3ประชมุผู้ ถือหุ้น  
 
โดยบริษัทฯ กําหนดรายชื3อผู้ ถือหุ้นที3มีสทิธิรับปันผล (Record Date) ในวนัที3 2 พฤศจิกายน 2555 และให้
รวบรวมรายชื3อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 
(รวมทั Lงที3มีการแก้ไขเพิ3มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที3 5 พฤศจิกายน 2555 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที3จะ
อนมุตัิการจดัสรรกําไรเพื3อจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการดําเนินงานครึ3งปีแรกของปี 2555 ทั Lงในรูปของเงินสดและ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงักลา่ว ทั Lงนี Lการจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราที3คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า
เหมาะสม และสอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที3กําหนดไว้ 
 
วาระที�  3   พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้
ถอืหุ้นเดิม จาํนวน 30,000,000 หน่วย ในอัตราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที3จะซื Lอหุ้นสามญั

ของบริษัทฯ จํานวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม ต่อใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย 
โดยไมค่ิดมลูคา่ ทั Lงนี L รายละเอียดเบื Lองต้นโครงการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิที3จะซื Lอหุ้นสามญัเพิ3มทนุของบริษัทฯ เพื3อเสนอ
ขายแก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามเอกสารแนบ q  
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ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที3จะ
อนมุตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที3จะซื Lอหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 30,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิมในอตัราสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่า รวมทั Lงสมควรที3จะอนมุตัิมอบอํานาจ
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนด
หลกัเกณฑ์ เงื3อนไข และรายละเอียดอื3นๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ รวมถึงการลงนามในเอกสารต่างๆ ที3เกี3ยวข้อง และ
ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี3ยวเนื3องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนําหุ้นสามญัที3
ออกเนื3องจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจน
ดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานที3เกี3ยวข้อง 

 
วาระที�  4   พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 
5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP”) 
     
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทฯ มีความประสงค์จะออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน 
5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย โดยไม่คิดมูลค่า โดยมี
วตัถปุระสงค์เพื3อเป็นการให้รางวลัและตอบแทนการปฏิบตัิงานของกรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ
บริษัทยอ่ย ตลอดจนเพื3อให้กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานดงักลา่ว มีความตั Lงใจในการทํางานและสร้างประโยชน์
สงูสดุให้แก่บริษัทฯ ในระยะยาว ทั Lงนี L รายละเอียดโครงการออกใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากบัตลาดทนุ ที3ทจ. 32/2551 ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที3จะ

อนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ-ESOP จํานวน 5,000,000 หน่วย เพื3อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยดงักลา่ว โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยที3บริษัทฯ สามารถนําใบสาํคญัแสดงสิทธิที3ได้รับสง่
มอบคืนจากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในกรณีที3ที3ลาออกหรือพ้นสภาพจาก
การเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ พนกังานด้วยความสมคัรใจ หรือถกูเลกิจ้าง หรือปลดออก มาจดัสรรใหม่ให้แก่กรรมการที3
เข้ามาทดแทนในตําแหน่งงานเดิม และ/หรือ จัดสรรใหม่ให้แก่ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานรายอื3นที3มีคณุสมบตัิตรงตาม
เกณฑ์ที3กําหนด ภายใต้เงื3อนไขที3ระบุไว้ในหลกัเกณฑ์การจัดสรร ภายใต้อํานาจของคณะกรรมการหรือบุคคลที3ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการ 

รวมทั Lงสมควรที3จะอนุมัติมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที3ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื3อนไข และรายละเอียดอื3นๆ ของใบสําคญัแสดงสิทธิ-
ESOP รวมถึงการลงนามในเอกสารตา่งๆ ที3เกี3ยวข้อง และดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี3ยวเนื3องกบัการออก
และเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP และการนําหุ้นสามญัที3ออกเนื3องจากการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP 
เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนดําเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานที3เกี3ยวข้อง 

ทั Lงนี Lการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP จะต้องได้รับอนมุตัิจากที3ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กวา่สามในสี3ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที3มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยต้องไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ3งถือหุ้นรวมกนัเกิน
กวา่ร้อยละสบิของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นที3มาประชมุคดัค้านการเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ดงักลา่ว 
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วาระที� 5    พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท 
เป็นจาํนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การเพิ3มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท เป็น
จํานวน 222,500,000 บาท และการแก้ไขเพิ3มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ3มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ มีวตัถปุระสงค์เพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื3อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที3จะออก
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ดงัที3ได้กลา่วไว้ในวาระที3 2 วาระที3 3 และวาระ
ที3 4 ตามลาํดบั โดยมีรายละเอียดการเพิ3มทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ3มทนุตามเอกสารแนบ 4 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที3จะ
อนมุตัิการเพิ3มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื3อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที3จะ
ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 
บาท  เป็นจํานวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ3มทนุจํานวน 72,500,000 หุ้น มลูค่าที3ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
รวมทั Lง สมควรที3จะอนมุตัิการแก้ไขเพิ3มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ3มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทฯ ดงักลา่ว เป็นดงันี L 

 

“ข้อ 4  ทนุจดทะเบียน 222,500,000 บาท  (สองร้อยยี3สบิสองล้านห้าแสนบาท) 

 

แบง่ออกเป็น 222,500,000 หุ้น (สองร้อยยี3สบิสองล้านห้าแสนหุ้น) 

 

มลูคา่หุ้นละ � บาท  (หนึ3งบาท) 

 

โดยแยกออกเป็น 
   

 

หุ้นสามญัจํานวน 222,500,000 หุ้น (สองร้อยยี3สบิสองล้านห้าแสนหุ้น) 

 

หุ้นบริุมสทิธิ             -ไมม่ี-  หุ้น (-)” 
 
วาระที� 6   พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ-
ESOP 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : การจดัสรรหุ้นเพิ3มทนุจํานวน 72,500,000 หุ้น มลูค่าที3ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื3อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล เพื3อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที3จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP โดยมีรายละเอียดดงันี L 

� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุจํานวน 37,500,000 หุ้น มลูคา่ที3ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล
ที3อตัรา 4 หุ้นสามญั ตอ่ 1 หุ้นปันผล  

� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุจํานวน 30,000,000 หุ้น มลูค่าที3ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื3อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที3จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ในสดัสว่น 5 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย 
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� จดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุจํานวน 5,000,000 หุ้น มลูค่าที3ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื3อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรที3จะ

อนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุเพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที3จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้น
เดิม และการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ-ESOP ตามที3คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ รวมทั Lง สมควรที3จะอนมุตัิมอบ
อํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบุคคลที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการ
พิจารณาและกําหนดเงื3อนไขและรายละเอียดอื3นๆ ที3เกี3ยวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ3มทนุดงักลา่ว รวมทั Lงมี
อํานาจในการลงนามในเอกสารใดๆ ที3เกี3ยวข้อง และมีอํานาจดําเนินการต่างๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี3ยวเนื3องกบัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุดงักลา่ว  

 

วาระที� 7 พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั Lงที3 1/2555 ตามวนั เวลา และสถานที3
ดงักลา่ว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื3นหรือมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระ
เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในที3ประชมุตามหนงัสอืมอบฉนัทะที3แนบมานี L 

 
 

      ขอแสดงความนบัถือ 
               

                 
      นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
         ประธานกรรมการ 
                          บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
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October 10, 2012 
 
Subject:  Invitation to the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2012 
 

To:  Shareholders of CMO Public Company Limited 
 

Attachments: 1.  Attachment 1: Copy of the Minutes of the Annual General Shareholders’ Meeting for the Year 
2012 

2. Attachment 2: Preliminary Details of the Issuance and Offering of Warrants of CMO Public 
Company Limited to the Existing Shareholders 

3. Attachment 3: Preliminary Details of the Issuance and Offering of Warrants of CMO Public 
Company Limited to the Directors, Management and Employees (ESOP-Warrants) pursuant 
to the Notification of the Capital Market Supervisory Board no. Tor. Jor. 32/2551 (2008) 

4.  Attachment 4: Capital Increase Report Form (F 53-4) 
5. Code of Conduct in Attending the Meeting, Appointing Proxy and Vote   
6. Proxy Letter 
7. Details of Independent Director for Appointing Proxy  
8. Registration Form for the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No. 1/2012 
9. The Company’s Articles of Association related to the Shareholders’ Meeting   
10.  Map of the Venue of the Meeting of Shareholders 

 

In reference to the Board of Directors’ Meeting No.4/2012 of CMO Public Company Limited (“the Company”) 
held on Thursday, September 13, 2012 at 9.30 hrs, the Board of Directors has passed the resolutions to 
approve the convene of the Extraordinary General Shareholders’ Meeting No.1/2012 on Thursday, October 25, 
2012 at 10.00 hrs at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama 1 Room, 14th Fl. No. 99/1 Ratchadapisek Road, 
Din Daeng, Bangkok 10400 to consider and approve the following agendas: 

 

Agenda 1  Consider and certify the Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012 
 

 Facts and Reasons: The Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012 was held on April 
24, 2012 and the Company prepared the Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting. The Board of 
Directors have reviewed that the information was correct and complete. The copy of the minute of the meeting 
is presented in Attachment 1. 
 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the 
information appeared in the minute of meeting was correct and complete. Thus, it would be appropriate to 
certify the Minute of Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012. 
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Agenda 2   Consider and approve the appropriation of profit during the first 6 months of 2012 and the 
declaration of interim dividend payment. 

 
Facts and reasons: Dividend policy of the Company is not less than 40% of net profit after 

corporate income tax and legal reserves required by law, however, depending on the Company’s investment 
policy and other factors at the time. For the first 6 months of 2012, the Company earned a net profit of Baht 
74,643,807.24 in which the dividend payment is determined as follows: 

� To pay dividend by cash at Baht 0.0278 per share, or not exceeding Baht 4,170,000. 
� To pay dividend by ordinary shares not exceeding 37,500,000 shares with a par value of 

Baht 1 each at the ratio of 4 current shares per 1 dividend share, or not Baht exceeding 
37,500,000, representing dividend payout of Baht 0.25 per share. In case that any 
shareholders hold the indivisible share remaining after the allotment, the dividend shall be 
paid by cash in the amount of Baht 0.25 per share. 
 

Dividend payment by cash and ordinary shares for the interim period of 2012 is Baht 
0.2778 per share or altogether of Baht 41,670,000. All dividends shall be deducted for the 
withholding tax at the rate stipulated by law. The date of dividend payment for both 
payment in cash and stocks is on November 15, 2012. However, the right to receive 
dividend may be uncertain as it has to be approved by the shareholders’ meeting. 
 

The Company has determined the record date to gather the list of shareholders who are 
entitled to receive dividend on November 2, 2012 and the closing date of share registration 
book, in accordance with Section 225 of the Securities and Exchange Act B.E. 2535 (and 
its amendment), on November 5, 2012.  
 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the 
shareholders shall approve the appropriation of profit for the first 6 months of 2012 and the dividend payment 
both in form of cash and share dividend. In this regards, the Board of Directors viewed that such dividend 
payout ratio is appropriate and in accordance with the Company’s policy. 
 
Agenda 3   Consider and approve the issuance and offering of free warrants of 30,000,000 units to the 
existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant at the offering price of 
Baht 0 per unit. 
 
 Facts and Reasons: The Company intends to issue and offer 30,000,000 units of free warrants 
to the existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant. Further details of 
the warrants are presented in Attachment 2. 
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Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the 
shareholders should approve the issuance of 30,000,000 units of warrant, to be allocated to the existing 
shareholders at the ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant, at the offering price of Baht 0 per unit; and 
also approve to authorize the Board of Directors and/or any designated persons by the Board of Directors to 
consider and amend any relevant terms pursuant to the offering of these warrants as well as to have the 
signatory authority for the documents and agreements related to this offering, and also to perform any 
necessary tasks including the listing of ordinary shares resulted from the exercise of warrants to be listed 
securities on the Stock Exchange of Thailand and coordinate with any related authorities. 
 
Agenda 4   Consider and approve the issuance and offering of 5,000,000 units of free warrant to directors, 
management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries (“ESOP-Warrants”) 

 
Facts and Reasons: The Company intends to issue and offer 5,000,000 units of ESOP-Warrants 

to directors, management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries at the offering price of 
Baht 0 per unit. The objective of these ESOP-Warrants is to reward the Company’s directors, management 
and/or employees of the Company and/or its subsidiaries in order to stimulate sustainable development and 
maximize long-term growth to the Company. Further details of the warrants, pursuant to the Notification of the 
Capital Market Supervisory Board no. Tor. Jor. 32/2551 (2008), are presented in Attachment 3. 

 
         Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the 
shareholders shall approve the issuance of 5,000,000 units of ESOP-Warrants to directors, management 
and/or employees of the Company and/or its subsidiaries at the offering price of Baht 0 per unit. In this 
regards, the Company or designated person(s) by the Board of Directors can re-allocate the ESOP-Warrants 
which are returned from the directors, management and/or employees who are no longer eligible to exercise 
the ESOP-Warrants to other directors, who are replacing such positions, management and/or employee who 
are eligible under the specified conditions and qualifications.  

 The Board of Directors also approved to authorize the Board of Directors and/or any designated 
persons to consider and amend the terms, conditions and other details of ESOP-Warrants as well as to have 
signatory authority for relevant agreement and to perform any necessary tasks pursuant to this issuance and 
offering of ESOP-Warrants, which shall include the listing of shares resulted from ESOP-Warrant conversion on 
the Stock Exchange of Thailand and coordinate with any related authorities. 

In this regard, the issuance and offering of ESOP-Warrants shall be approved by the 
shareholders’ meeting with the votes of not less than three-fourth of the total voting rights of the shareholders 
attending the meeting provided that there shall not be the shareholders holding in aggregate of more than 10 
percent of the total voting rights of the shareholders attending the meeting voting against the issuance and 
offering of warrants. 
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Agenda 5   Consider and approve the increase of registered capital from the existing registered capital of 
Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 by issuing 72,500,000 new ordinary shares at a par value of Baht 1 
per share and the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in 
accordance with the increase of the Company’s registered capital 
  
 Facts and Reasons: The increase of the Company’s registered capital from the existing 
registered capital of Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 and also the amendment of Clause 4 of the 
Memorandum of Association to be in accordance with such capital increase. The objective of the capital 
increase is to reserve for the payment of stock dividend, the exercise of warrants, and the exercise of ESOP-
Warrants, as stated in Agenda 2, Agenda 3 and Agenda 4, respectively. Details of the issuance and allotment 
of newly issued ordinary shares are presented in Attachment 4.  

 
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the 

shareholders should approve the increase of the Company’s registered capital to reserve for the payment of 
stock dividend, the exercise of warrants allocated to the existing shareholders, and the exercise of ESOP-
Warrants by issuing 72,500,000 newly ordinary shares at a par value of Baht 1 per share, in total of Baht 
72,500,000; from the existing registered capital of Baht 150,000,000. Also, the amendment of Clause 4 of the 
Memorandum of Association to be in accordance with such capital increase as follows: 
  “Clause 4  
  The registered capital: 222,500,000 Baht (Two Hundred, Twenty Two Millions, Five 

Hundred Thousand Baht) 
  Divided in to 222,500,000 Shares (Two Hundred, Twenty Two Millions, Five 

Hundred Thousand Shares) 
  At a par value of                  1 Baht (One Baht) 
  Divided into: 
  Ordinary shares 222,500,000 Shares (Two Hundred, Twenty Two Millions, Five 

Hundred Thousand Shares) 
  Preferred shares                   - Shares  (None)” 
 
Agenda 6   Consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of 72,500,000 shares at a 
par value of Baht 1 per share to reserve for the payment of stock dividend and also the exercise of warrants 
and ESOP-Warrants. 
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 Facts and Reasons: The allotment of 72,500,000 newly issued ordinary shares with a par value 
of Baht 1 each to the existing shareholders, to reserve for the exercise of warrants and ESOP-Warrants, in 
which the details are as follows: 

�  Allotment of 37,500,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share to 
the existing shareholders at a ratio of 4 existing shares to 1 new share for stock dividend 
payment. 

�  Allotment of 30,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share to 
reserve for the exercise of warrants allocated to the existing shareholders at a ratio of 5 new 
ordinary shares to 1 unit of warrant. 

�  Allotment of 5,000,000 newly issued ordinary shares at a par value of Baht 1 per share to 
reserve for the exercise of ESOP-Warrants. 

 
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors had considered and viewed that the 

shareholders should approve the allotment of newly issued ordinary shares to be allotted to the existing 
shareholders, to be reserved for the exercise of warrants and ESOP-Warrants as proposed by the Board of 
Directors; also to authorize the Board of Directors and/or directors and/or designated persons by the Board of 
Directors to consider and/or amend any relevant terms and conditions pursuant to the allotment of these newly 
issued ordinary shares as well as to have the signatory authority for any relevant documents and agreements, 
and to perform any other necessary tasks. 
 
Agenda 7      Other matters (if any) 

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

 
Mr. Ratanavudh Vajarodaya  
Chairman 
CMO Public Company Limited 
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                     เอกสารแนบ 1 
รายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้นของบริษัท ประจาํปี พ.ศ. nooo 

ของ 
บริษัท ซีเอ็มโอ  จาํกดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที�ประชุม 
 

ประชมุเมื3อวนัที3 q� เมษายน q��� เวลา �4.44น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 
เลขที3 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 
 
รายชื�อกรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
�.  นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั   ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
q.  รศ.จมุพล  รอดคําด ี   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
�.  นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที3บริหาร 
4.  นายอนนัต์ เกตพิุทยา   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
�.  นางสรีุย์  คณุาวงศ์   กรรมการ 
�.  นางสาวอษุณี  เกิดพึ3งบญุประชา  กรรมการ 
 
รายชื�อผู้ที�เข้าร่วมประชุม 
�. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมั3น   ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
q. นายยทุธพงศ์  เชื Lอเมืองพาน            ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 
�. นางสาวหงษ์หยก  วมิลูชาต ิ  ผู้ช่วยผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั 

 
เริ�มการประชุม 
 

นายรัตนาวธุ วชัโรทยั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้รับเลอืกให้เป็นประธานในที3ประชมุ แถลงวา่ 
ขณะนี Lมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทั Lงด้วยตนเองและการมอบฉนัทะจํานวน 103 ราย จํานวนหุ้นทั Lงสิ Lน 81,211,075 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 54.14 จากจํานวนหุ้นที3เรียกชําระแล้วทั Lงสิ Lน 150,000,000 หุ้น ซึ3งครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัแล้ว 

และเพื3อให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชี Lแจงให้ที3ประชมุทราบถงึวธีิการออกเสยีงลงคะแนนในแต่
ละวาระ ถ้าไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรือเห็นเป็นอยา่งอื3นก็ให้ถือวา่อนมุตั ิ ถ้ามีผู้ใดคดัค้านขอให้ยกมือและออกเสยีงลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นหนึ3งคนมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที3ตนถืออยู ่ กลา่วคือ หนึ3งหุ้นเทา่กบัหนึ3งเสยีง จึงขอ
รายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

ประธานกลา่วเปิดประชมุและได้เริ3มการประชมุ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี L 
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ระเบียบวาระที� p พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้นของบริษัท ประจาํปี พ.ศ. nooq ซึ�ง
ประชุมเมื�อวันที� pq ธันวาคม nooq 
ประธานเสนอให้ที3ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของ 
บริษัท ประจําปี พ.ศ. q��� ซึ3งประชมุเมื3อวนัที3 �� ธนัวาคม 
 

มติ  ที3ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสียง ��,q��,4��  หุ้น รับรองรายงานการประชุม
สามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี พ.ศ. q��� 
 
ระเบียบวาระที� n พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี nooq 

ประธานมอบหมายให้นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี q��� 
และ เสนอให้ที3ประชมุพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี q��� 

 
นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี q��� ซึ3งมีเนื Lอหาโดยสรุป

เกี3ยวกบั 
- ผลงานเดน่ของบริษัทในรอบปี q��� 
- รายได้และกําไรสทุธิเปรียบเทียบปี q��4 – q��� 
- ชี Lแจงผลการดําเนินงาน 
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี q���  
 
 หลงัจบการรายงานได้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ3มเติมดงันี L 
1. เหตุใดจึงมีการย้ายการรับรู้รายได้งาน BOI ทั �งหมดมาอยู่ในปี nooo  
 นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ ชี Lแจงเป็นไปตามมาตราฐานบญัชี ที3บริษัทตรวจสอบบญัชีได้เข้ามา
ตรวจสอบแล้วเห็นวา่ สว่นงาน BOI นั Lน ได้มีการเลื3อนการจดังาน โดยเริ3มการจดังานในวนัที3 � มกราคม 
q��� พิจารณาแล้วเห็นวา่ควรรับรู้รายได้ทั Lงหมดในไตรมาสที3 � ปี q���  

 
2.  มีการรับรู้รายจ่ายสาํหรับงาน BOI ในไตรมาสที� q/nooq บ้างหรือไม่ 
 นายวีรบลูย์ เรืองศรีมั3น ชี Lแจงวา่ จะมีการรับรู้ต้นทนุงานรวมถึงคา่ใช้จ่ายงาน BOI ใน ไตรมาส
ที3 �/q��� เช่นกนั 
 
s. เหตุใดจึงมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี nooq เพิ�มขึ �นจากปี noos มากอย่าง
มีนัยสาํคัญ 

นายวีรบลูย์ เรืองศรีมั3น ชี Lแจงว่า ต้นที3ทนุค่าใช้จ่ายที3เกิดขึ Lนสว่นใหญ่มาจากการด้อยค่าการ
ลงทนุและสนิทรัพย์ของโครงการ ราชประสงค์ เออเบิ Lนสเปซ 

 
มติ  ที3ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ��,q��,4��  หุ้น รับทราบรายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษัทในรอบปี q��� 
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ระเบียบวาระที� s พิจารณา อนุมัติบัญชีงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจําปี nooq สิ �นสุดวันที�  sp 
ธันวาคม nooq ที� ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  

ประธาน มอบหมายให้นายวีรบูลย์  เรืองศรีมั3น เป็นผู้ รายงานบัญชีงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน
ของบริษัทที3ผู้ สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจําปีสิ Lนสุดวันที3 �� ธันวาคม q���  และเสนอให้ที3ประชุมพิจารณา
อนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี พ.ศ. q��� ของบริษัท สิ Lนสดุ ณ วนัที3 �� ธันวาคม q��� ที3ผู้สอบ
บญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 
หลงัจบการรายงานได้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ3มเติมดงันี L 
1.   ส่วนเกินทุนจากการตีมูลค่าที�ดิน จํานวน tt ล้านบาทนั� น เป็นสินทรัพย์ของบริษัทใด 
และบริษัทฯ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้าง 
 นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ชี Lแจงว่า ที3ดินดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ�ของบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ 
จํากัด และบริษัทฯ มีนโยบายที3จะพัฒนาที3ดินโดยมีโครงการสร้างอาคารสํานักงานใหม่ และย้าย
สาํนกังานใหญ่ไปรวมอยูด้่วยกนั 

 
มติ  ที3ประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีง ��,q��,4��  หุ้น อนมุตัิบญัชีงบดลุและบญัชี
กําไรขาดทนุ ประจําปี พ.ศ. q��� ของบริษัท สิ Lนสดุ ณ วนัที3 �� ธนัวาคม q��� ที3ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 
ระเบียบวาระที� q  พิจารณาและอนุมัติกางดรจ่ายเงนิปันผล 

   ประธานเสนอให้ที3ประชุมพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั Lงแต่วนัที3 � 
มกราคม q��� ถึงวนัที3 �� ธนัวาคม q��� เนื3องจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงานขาดทนุสทุธิ �4,���,���.�4 บาท  

 
มติ  ที3ประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีง ��,q��,4��  หุ้น อนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผล
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั Lงแตว่นัที3 � มกราคม q��� ถึงวนัที3 �� ธันวาคม q��� เนื3องจากบริษัทฯ มีผลการดําเนินงาน
ขาดทนุ ตามที3ประธานเสนอ 
 
ระเบียบวาระที� 5  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั �งกรรมการ แทนกรรมการที�ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานได้เสนอตอ่ที3ประชมุพิจารณาเลอืกตั Lงรศ.จมุพล รอดคําดี และนางสาวอษุณี เกิดพึ3งบญุประชา 
ซึ3งพ้นจากตําแหนง่ตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่ดงัเดิม 

 
 

มติ  ที3ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสยีง ��,q��,4�� หุ้น เลือกตั Lงบคุคลทั Lงสองกลบัเข้า
เป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ3ง  
 
ระเบียบวาระที� 6  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
  ประธานขอให้ที3ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สําหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 
q��� ซึ3งกําหนดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3,340,000 บาท  
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มติ  ที3ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ��,q��,4�� หุ้น อนุมตัิค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการของบริษัท สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. q��� ไว้เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3,340,000 บาท 
 
ระเบียบวาระที� 7   พิจารณาและแต่งตั �งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 
nooo 
  ประธานได้เสนอต่อที3ประชุมพิจารณาแต่งตั Lงนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 3500 
หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 4054 หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 
4917  หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 7147 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ประจําปี q��� และกําหนดคา่ตอบแทน ไมเ่กิน ��4,444 บาท 
 
มติ  ที3ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียง ��,q��,4�� หุ้น แต่งตั Lงนายวิชยั รุจิตานนท์ 
ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 4054 หรือ นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 3500 หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธ
นานตุร์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 4917  หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 7147 แห่งบริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี q��� และกําหนดคา่ตอบแทน ไมเ่กิน ��4,444 บาท 
 
ระเบียบวาระที� 8    เรื�องอื�นๆ 
     - ไม่มี -  
 

ประธานได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีผู้ ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ3มเติมหรือไม่ และมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม
ข้อมลูเพิ3มเติมดงันี L 

 
1. ขอให้อธิบายรายละเอียดเพิ�มเติมจากวาระที�  n ที�แจ้งว่าบริษัทฯ จะมีการลงทุนใน
บริษัทที�ให้บริการด้านออนไลน์ การก่อสร้างอาคารสาํนักงานใหม่ 

นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ ชี Lแจงว่า เนื3องจากแนวโน้มธุรกิจของสื3อประเภทออนไลน์มีบทบาท
มากขึ Lน บริษัทฯ จึงเห็นสมควรวา่การทํางานตอ่ไปในอนาคตนั Lน จะต้องมีการทํางานที3มีความเกี3ยวข้อง
กับสื3อออนไลน์มากขึ Lน หากบริษัทฯ ไม่ให้ความสําคัญในด้านนี Lก็อาจทําให้บริษัทฯ มีความล้าหลงั 
ถดถอยในที3สดุ สําหรับโครงการ Bangkok Creative Playground นั Lน คือการสร้างอาคารสํานกังาน
ใหม่ และการปรับปรุงอาคารสํานกังานที3มีอยุ่แล้ว เนื3องจากจะมีการย้ายสํานกังานใหญ่ไปรวมอยู่ใน
พื Lนที3เดียวกนั เพื3อรองรับลกูค้าที3เพิ3มขึ Lน และAEC 
 
2. ธุรกิจออนไลน์ดังกล่าวมีการดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้าง และธุรกิจที�ประเทศ
กัมพูชานั�น ยงัดาํเนินกิจการอยุ่หรือไม่ 
นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ชี Lแจงว่า สําหรับธุรกิจให้บริการด้านออนไลน์ ขณะนี Lกําลงัอยู่ในระหว่างการ
ดําเนินการน่าจะเรียบร้อยและรับรู้รายได้ในช่วงไตรมาสที3 � และธุรกิจการจดัการแสดงแสง สี เสียง ที3
ประเทศกมัพชูานั Lน ขณะบริษัท บายอน ซีเอ็ม จํากดั ที3บริษัทถือหุ้นอยูด้่วยนั Lนได้ดําเนินการปิดบริษัทไป
แล้ว หากจะมีการทํางานในประเทศกมัพชูาอีกนั Lน จะเป็นลกัษณะของการรับจ้างเพียงอยา่งเดียว 
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ไมม่ีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนําเพิ3มเติม ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และปิดประชมุเวลา ��.�4 น. 
 
 
 

รับรองวา่รายงานการประชมุข้างต้นถกูต้อง 

                                                                                     
                                                                                        นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 

                           ประธาน 
             บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
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หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบตัใินการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 
 
หลกัเกณฑ์เพื3อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ 

หรือบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติตา่งด้าว โปรดแสดงใบสาํคญัประจําตวัตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดนิทาง 
 

2. กรณีมอบฉันทะ 
q.� กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือสญัชาตติา่งด้าว ต้องนําเอกสารดงันี Lมาแสดงขณะ

ลงทะเบียนเพื3อเข้าประชมุ 

• หนงัสอืมอบฉนัทะที3กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบ
ฉนัทะ 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

q.q  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ต้องนําเอกสารดงันี Lมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื3อเข้าประชมุ 

• หนงัสอืมอบฉนัทะที3กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดย
กรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Lน 

• สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Lน 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
 q.�  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ ต้องนําเอกสารดงันี Lมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื3อ

เข้าประชมุ 

• หนงัสอืมอบฉนัทะที3กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดย
กรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Lน 

• สาํเนาหนงัสอืเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Lน 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับ
มอบฉนัทะ 

 
กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที�บริษัทฯล่วงหน้าอย่าง
น้อย p วันทาํการ หรือก่อนเริ�มเวลาประชุมอย่างน้อยครึ�งชั�วโมง เพื�อให้เจ้าหน้าที�ของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบ
เอกสารต่างๆให้ทนัเวลาเริ�มประชุม 
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การลงทะเบียน 
 
เจ้าหน้าที3บริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ3มการประชมุไมน้่อยกวา่ � ชั3วโมง หรือตั Lงแตเ่วลา �.44 นาฬิกาเป็น

ต้นไป 
 

การออกคะแนนเสยีง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึ3งหุ้นมีเสยีงหนึ3งเสยีง 
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ3งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในที3ประชมุออกเสยีงเพิ3มอีกเสยีงหนึ3งเป็นเสยีงชี Lขาด 
 
ในกรณีอื3น ซึ3งมีกฏหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามที3

กําหนดนั Lน โดยประธานในที3ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที3ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ
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     หนังสือมอบฉันทะ 
 

ในการจดัประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Lงที3 1/2555 ในวันที� 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ 

โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามาp ชั �นpq เลขที� 99/1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 บริษัท ซีเอ็ม
โอ จํากดั (มหาชน) จงึได้นําสง่หนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุครั Lงนี Lไว้ 3 แบบ คือ 

 
- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั3วไป ซึ3งเป็นแบบที3ง่ายและไมซ่บัซ้อน 
- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที3กําหนดรายการตา่งๆ ที3จะมอบฉนัทะที3ละเอียดชดัเจนตายตวั  
- แบบ ค. เป็นแบบที3ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตั Lงให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
ในกรณีที3ทา่นประสงค์จะแตง่ตั Lงบคุคลอื3นใดเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนทา่นในการประชมุครั Lงนี L โปรดเลือกหนังสือ

มอบฉันทะแบบใดแบบหนึ�งเพียงแบบเดียวเท่านั�น และกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันั Lนๆ ให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ นําสง่ตอ่ประธานในที3ประชมุหรือบคุคลที3ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
เขียนที3.................................................................... 
วนัที3............เดือน................................พ.ศ. 2555 
 

(1)  ข้าพเจ้า...........................................................................................สญัชาติ............................... 
อยูบ้่านเลขที3.................................ถนน............................................ตําบล/แขวง......................................... 
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์.......................... 
(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Lงสิ Lนรวม...........................หุ้น และออกเสยีง
ลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 
(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

(1).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 
 

คนหนึ3งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื3อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Lงที3 1/2555 ในวันที� 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้องพา
โนรามาp ชั �นpq เลขที� 99/1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที3จะพึงเลื3อนไปในวนั เวลา และสถานที3
อื3นด้วย 
 

 กิจการใดที3ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี L ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
     ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นที3มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

ปิดอากรแสตมป์ 

� บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 

เขียนที3.................................................................... 
 
วนัที3............เดือน................................พ.ศ. 2555 
 

(�) ข้าพเจ้า...............................................................................................สญัชาติ.......................... 
อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน...........................................ตําบล/แขวง........................................... 
อําเภอ/เขต..............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์...................... 

(q) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Lงสิ Lนรวม.............................หุ้น และออก
เสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

(�) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 
คนหนึ3งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื3อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุ
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Lงที3 1/2555 ในวันที� 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้องพา

โนรามาp ชั �นpq เลขที� 99/1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที3จะพงึเลื3อนไปในวนั เวลา และสถานที3
อื3นด้วย 

(�) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Lงนี L ดงันี L 
 
วาระที� p  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 
�  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
�  (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
 
 
        หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
 

ปิดอากรแสตมป์ 

� บาท 
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วาระที� n  พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกาํไรสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ายปันผล 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที� s พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่ผู้
ถอืหุ้นเดิม จาํนวน 30,000,000 หน่วย ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที�  q พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 
5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย (“ใบสําคัญ
แสดงสิทธิ-ESOP”) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที�  5  พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท 
เป็นจาํนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
 
 
 

หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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วาระที� 6  พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที� 7    พิจารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
� คําแถลงหรือหลกัฐานอื3นๆ (ถ้าม)ี ของผู้ รับมอบฉนัทะ………...........................……………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที3ไมเ่ป็นไปตามที3ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี L ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนั Lนไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที3ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือใน
กรณีที3ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื3องใดนอกเหนือจากเรื3องที3ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที3มีการแก้ไขเปลี3ยนแปลง
หรือเพิ3มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที3เห็นสมควร                                                                  

 
กิจการใดที3ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี L ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
     ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นที3มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตั Lงกรรมการสามารถเลือกตั Lงกรรมการทั Lงชดุ หรือเลือกตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที3มีวาระที3จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที3ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ3มเตมิได้ในใบ

ประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 
 
 
 
 หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Lงที3 
1/2555 ในวนัที� 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามาp ชั �นpq เลขที� 99/1 

ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือที3จะพงึเลื3อนไปในวนั เวลา และสถานที3อื3นด้วย 
 
วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

   
 
 
      

หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 
 
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงชื3อ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ.....................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ.....................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 

เขียนที3.................................................................... 
วนัที3............เดือน................................พ.ศ. 2555 

(�) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาติ......................... 
อยู่บ้านเลขที3...................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................จงัหวดั
........................รหัสไปรษณีย์..................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
............................................................................ซึ3งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวน
ทั Lงสิ Lนรวม...........................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

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

อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขที3...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 
คนหนึ3งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื3อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Lงที3 1/2555 ในวันที� 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้องพา

โนรามาp ชั �นpq เลขที� 99/1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  หรือที3จะพงึเลื3อนไปในวนั เวลา และสถานที3
อื3นด้วย 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั Lงนี L ดงันี L 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั Lงหมดที3ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ หุ้นสามญัจํานวน........................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั
..................................เสยีง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Lงนี L ดงันี L 
วาระที� p พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 
         

 

ปิดอากรแสตมป์ 

� บาท 

หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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วาระที� n พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกาํไรสาํหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 และการจ่ายปันผล 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 
วาระที� s พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
ผู้ถอืหุ้นเดิม จาํนวน 30,000,000 หน่วย ในอตัราส่วน 5 หุ้นสามัญเดิม ต่อ ใบสาํคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่
คิดมูลค่า 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 
วาระที� q พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที� จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
จํานวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 
วาระที� 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 150,000,000 บาท 
เป็นจาํนวน 222,500,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนจาํนวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 
บาท และแก้ไขเพิ�มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 
 
 
 

หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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วาระที� 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนจํานวน 72,500,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 
บาท เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ และการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ-
ESOP 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 
วาระที� t เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 
� คําแถลงหรือหลกัฐานอื3นๆ (ถ้าม)ี ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………………................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที3ไมเ่ป็นไปตามที3ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี L ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนั Lนไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที3ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือใน
กรณีที3ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื3องใดนอกเหนือจากเรื3องที3ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที3มีการแก้ไขเปลี3ยนแปลง
หรือเพิ3มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที3เห็นสมควร 

 
กิจการใดที3ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี L ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 

     ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
             (....................................................) 

 
ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 
 
 
 
 หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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หมายเหต ุ
1. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. นี L ใช้เฉพาะกรณีที3ผู้ ถือหุ้นที3ปรากฏในชื3อทะเบียนเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและ

แตง่ตั Lงให้คสัโตเดยีน ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นให้เทา่นั Lน 
2. หลกัฐานที3ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสอืมอบฉนัทะ คือ 

1) หนงัสอืมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน เป็นผู้ดาํเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสอืยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

3. ผู้ ถือหุ้นที3มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

4. วาระการเลอืกตั Lงกรรมการสามารถเลอืกตั Lงกรรมการทั Lงชดุหรือเลอืกตั Lงกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที3มวีาระที3จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที3ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ3มเติม

ได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
         

หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทครั Lงที3 1/2555 
ในวนัที� 25 ตุลาคม 2555 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล ห้องพาโนรามาp ชั �นpq เลขที� 99/1 ถนน

รัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400  หรือที3จะพงึเลื3อนไปในวนั เวลา และสถานที3อื3นด้วย 
 
วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 
วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 
วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 
วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง     

 
 
 
 
 
 
 
 หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี L 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 
ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงชื3อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

ลงชื3อ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
 q.�In the case of appointing proxy to a common person or person of other nationality, the following 
documents should be presence at the registration before entering the meeting 

-a completely filled proxy letter 
-a copy of the identification card or passport of the appointer with approval signature 
appointer 
-a copy of the identification card or passport of the proxy with the approval signature of the 
proxy 

2.2 In the case that the appointer is of Thai juristic person, the following documents should be 
presence at the registration before entering the meeting. 

-a completely filled proxy letter 
-a copy of the juristic person registration document with approval signature of the Managing 
Director 
-a copy of the identification card of the Managing Director that sign the approval signature 
on the proxy letter with their approval signature as well 
-a copy of the identification card of the proxy with the approval signature of the proxy 

2.3 In the case that the appointer is a juristic person who registered oversea the following documents 
should be presence at the registration before entering the meeting. 

-a completely filled proxy letter 
-a copy of the juristic person registration document with approval signature of the Managing 
Director 
-a copy of the passport of the Managing Director that sign the approval signature on the 
proxy letter with their approval signature as well 
-a copy of the identification card or copy of the passport of the proxy with the approval 
signature of the proxy 
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In the case of proxy, be inform that the proxy have to mail in the proxy letter and other documents to the 
company at least 1 working day in advance or at least 30 minutes before the meeting starts so that the 
company staff have time to examine those documents. 
 
Registration Method 
The staff will open the registration booth at least 1 hour before the actual meeting or from 9.00 hrs onwards. 
 
Voting Method 

1. When giving a vote keep in mind that one share of stock equals to one voice to vote 
2. In the normal case, consider the largest number of votes in the meeting however if there is a tie in the 

amount of votes let the chairman of the meeting make the last vote to point out the winner. 
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Proxy Form 
 

There will be an Extraordinary General Shareholders Meeting No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at 
The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14th Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, 
Bangkok, 10400. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow: 

 
Therefore CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow: 
 
A. General Proxy Form which is easy to use and not complicated 
B. Detailed Proxy form that the appointer can restrict clearly in details  
C. Detailed Proxy form for foreign shareholders who have custodians in Thailand 

 
In the case that you would like to nominate other person to attend the meeting and vote instead of you, please 
use only one of the given proxy documents and complete the document correctly and completely send to the 
president of the meeting or the person who is appointed by the president before attending the meeting. 
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Proxy Form (A) 
 

     Written at................................................................. 
Date............Month.............................B.E. 2012 

(1)  I/We...........................................................................Nationality........................................... 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 

(2)  Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of............................share(s) 
and have the rights to vote equal to……………………..votes as follows: 
 (3) Hereby appoint  

 (1) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (2) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 

 (3) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Extraordinary General Shareholders Meeting 
No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14th Fl., 

No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue. 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every 
respects. 
     Signed......................................................Grantor 
                (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
                (....................................................) 

 
Signed......................................................Proxy 

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

Signed......................................................Proxy 
               (....................................................) 
Notes 

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 
and may not split the number of share to several proxies for splitting votes. 

Duty Stamp 

 Baht q4  
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Proxy Form (B) 
 

Written at................................................................. 
Date............Month.............................B.E. 2012 
 

(�) I/We....................................................................... Nationality.................................................... 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District..........................................Province........................................Post code......................... 

(q) Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of...................................share(s) 
and have the rights to vote equal to……………………..votes as follows: 

(3) Hereby appoint  
 (1) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (2) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 

 (3) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Extraordinary General Shareholders Meeting 
No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14th Fl., 

No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue.  

(�) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
Agenda 1 Consider and certify the Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 2   Consider and approve the appropriation of profit during the first 6 months of 2012 and the 
declaration of interim dividend payment.  
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
�  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 

Duty Stamp 

 Baht q4 
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� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 3    Consider and approve the issuance and offering of free warrants of 30,000,000 units to the 
existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant at the offering price of 
Baht 0 per unit. 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 4   Consider and approve the issuance and offering of 5,000,000 units of free warrant to directors, 
management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries (“ESOP-Warrants”) 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
�  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 5    Consider and approve the increase of registered capital from the existing registered capital of 
Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 by issuing 72,500,000 new ordinary shares at a par value of Baht 1 
per share and the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in 
accordance with the increase of the Company’s registered capital 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
�  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Apporve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 6     Consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of 72,500,000 shares at a 
par value of Baht 1 per share to reserve for the payment of stock dividend and also the exercise of warrants 
and ESOP-Warrants. 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
�  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 
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Agenda 7     Other matters (if any)  
� The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 
 (5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 
invalid and not my voting as a shareholder 
 (6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, 
including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to 
consider and vote as to his/her consideration. 

 
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
     Signed......................................................Grantor 
                (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
                (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
                (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
                (....................................................) 
 
Notes 

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 
and may not split the number of share to several proxies for splitting votes. 

2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 
candidates as a whole or for an individual nominee. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, 
the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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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 
Shareholders Meeting No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, 

Panorama1 Room, 14th Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment 
thereof to any other date, time and venue. 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 
 

Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
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� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
I/we certify that the details given in this Annex to the form of the Proxy Form are all true and correct.  
 

Signed......................................................Grantor 
             (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
             (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
             (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
             (....................................................) 
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     Proxy Form (C) 
 

Written at................................................................. 
 
Date............Month.............................B.E. 2012 
 

(�) I/We....................................................................... Nationality.................................................... 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District..........................................Province........................................Post code......................... 
As the custodian of ……………………………………………………………………………………………… 
Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of...................................share(s) and have 
the rights to vote equal to……………………..votes as follows: 

(2) Hereby appoint  
 (1) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (2) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 

 (3) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Extraordinary General Shareholders Meeting 
No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, Panorama1 Room, 14th Fl., 

No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue. 

 (3) I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and votes therein as follows: 
� Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
� Grant partial ordinary share .........................share(s) and entitled to voting right………………… vote(s) 

(�) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
Agenda 1 Consider and certify the Minute of the Annual General Shareholders’ Meeting for the year 2012  
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 

Duty Stamp 

 Baht q4 
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Agenda 2    Consider and approve the appropriation of profit during the first 6 months of 2012 and the 
declaration of interim dividend payment. 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
�  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
Agenda 3   Consider and approve the issuance and offering of free warrants of 30,000,000 units to the 
existing shareholders, at the subscription ratio of 5 existing shares to 1 unit of warrant at the offering price of 
Baht 0 per unit. 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
Agenda 4   Consider and approve the issuance and offering of 5,000,000 units of free warrant to directors, 
management and/or employees of the Company and/or its subsidiaries (“ESOP-Warrants”) 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
�  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
Agenda 5   Consider and approve the increase of registered capital from the existing registered capital of 
Baht 150,000,000 to Baht 222,500,000 by issuing 72,500,000 new ordinary shares at a par value of Baht 1 
per share and the amendment of Clause 4 of the Company’s Memorandum of Association to be in 
accordance with the increase of the Company’s registered capital. 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
�  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 
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Agenda 6   Consider and approve the allotment of newly issued ordinary shares of 72,500,000 shares at a 
par value of Baht 1 per share to reserve for the payment of stock dividend and also the exercise of warrants 
and ESOP-Warrants. 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
�  (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 

Agenda 7 Other matters (if any) 
� The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)……………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 
invalid and not my voting as a shareholder 
 (6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in 
case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, 
including the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to 
consider and vote as to his/her consideration. 
 
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
     Signed......................................................Grantor 
                (....................................................) 

Signed......................................................Proxy 
                (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
               (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
               (....................................................) 
 
 
Notes 

1. Only foreign shareholders as registered in the registration book who have custodian in Thailand 
can use the Proxy form C. 

2. Evidences to be enclosed with the proxy form are: 
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1) Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of 
the shareholder. 

2) Letter of certification to certify that the singer in the Proxy Form have a permit to act as a 
Custodian 

3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the 
meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes. 

4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 
candidates as a whole or for an individual nominee. 

5. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the 
Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C. 
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Annex to the Proxy Form C 
 

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited. At the Extraordinary General 
Shareholders Meeting No. 1/2012 on October 25, 2012, at 10.00 hrs, at The Emerald Hotel Bangkok, 

Panorama1 Room, 14th Fl., No. 99/1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok, 10400 or at any adjournment 
thereof to any other date, time and venue. 
 

Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 
 

Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
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� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
I/we certify that the details given in this Annex to the form of the Proxy Form are all true and correct.  
 

Signed......................................................Grantor 
             (....................................................) 

Signed......................................................Proxy 
             (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
             (....................................................) 
 

Signed......................................................Proxy 
             (....................................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                         

CMO Public Company Limited  ���� Soi Ladprao 94,  Phlabphla,  Wangthonglang, Bangkok 10310  
Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640  47 

รายละเอียดกรรมการอิสระที�บริษัทกาํหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ชื3อ-สกลุ : นายอนนัต์  เกตพิุทยา   อาย ุ: 60 ปี 
ที3อยู ่: ��� ซ.นวมินทร์ ��� แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุม่  กรุงเทพมหานคร  �4q�4 
 

การมีสว่นได้เสยีในวาระที3เสนอในการประชมุวิสามญัประจําปี q��� : 
วาระที� 4  พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที�จะซื �อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 

5,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
(“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP”) 

 

ผู้ ถือหุ้นที3มีความประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระที3บริษัทกําหนด โปรดกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ และสง่กลบัมาที3 

บริษัท ซีเอ็มโอ จาํกดั(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์) 
���� ทาวน์อินทาวน์ �/q ซอยลาดพร้าว��  ถนนลาดพร้าว  แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร �4��4 
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เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถอืหุ้น 
 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
•    สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี3 หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าวที3ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ ถือหุ้นพร้อมทั Lงลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 

 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
•    สาํเนาหนงัสอืรับรองของนิตบิคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึ3งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื3อของนิติ
บคุคลนั Lนๆ 
•    สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี3 หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าว ที3ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มีอํานาจลงลายมอืชื3อดงักลา่วพร้อมทั Lงลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 ข้อq�. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจําปีภายใน � เดือน นบัแต่วนั
สิ Lนสดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

            การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื3นนอกจากที3กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื3อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ � ใน 
� ของจํานวนหุ้นที3จําหนา่ยได้ทั Lงหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ q� คน ซึ3งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ � ใน �4 ของจํานวน
หุ้นที3จําหนา่ยได้ทั Lงหมด จะเข้าชื3อกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื3อใดก็ได้ 
แตต้่องระบเุหตผุลในการที3ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี L ให้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือ
หุ้นภายใน � เดือนนบัแตว่นัที3ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

            ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที3อนัเป็นที3ตั Lงสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื3น 
ทั3วราชอาณาจกัร 

 

 ข้อq�. ในการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานที3 วนั เวลา ระเบียบ 
วาระการประชมุ และเรื3องที3จะเสนอตอ่ที3ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเรื3องที3จะเสนอเพื3อทราบ 
เพื3ออนมุตัิหรือเพื3อพิจารณา รวมทั Lงความเห็นของคณะกรรมการในเรื3องดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า � 
วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ติดตอ่กนั � วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ � วนั 

 

 ข้อq�. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคอื3นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที3และลายมือชื3อของผู้ ถือหุ้นที3มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที3นายทะเบียนกําหนด 

 หนงัสอืมอบฉนัทะนี Lจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที3ประธานกําหนด ณ ที3ประชมุก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

 ข้อq�. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า q� คน 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ � ใน � ของจํานวนหุ้นที3จําหนา่ยได้ทั Lงหมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้
ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึ3งหนึ3งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Lงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า � ใน � ของจํานวน
หุ้นที3จําหนา่ยได้ทั Lงหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ 

             ในกรณีที3ปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นครั Lงใด เมื3อลว่งเวลานดัไปแล้วถึง � ชั3วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ3งมา
เข้าประชมุไมค่รบองค์ประชุมตามที3กําหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็น
การระงับไป ถ้าการประชุมผู้ ถือหุ้นนั Lนมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมครั Lงใหม่ และให้ส่ง
หนงัสอืนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ � วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Lงหลงัไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
              ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั3งเป็นประธานที3ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน
กรรมการไมม่ีหรือมีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที3ได้ ก็ให้ที3ประชมุเลอืกตั Lงผู้ ถือหุ้นคนหนึ3งซึ3งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 
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 ข้อq�. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ3งหุ้นมีหนึ3งเสียงและมติของที3ประชุมผู้ ถือหุ้นนั Lนให้ประกอบด้วยคะแนน
เสยีงดงัตอ่ไปนี L 

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ3งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   ถ้ามี
คะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที3ประชมุออกเสยีงเพิ3มขึ Lนอีกเสยีงหนึ3งเป็นเสยีงชี Lขาด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี L ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ � ใน � ของจํานวนเสยีงทั Lงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ3งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Lงหมดหรือบางสว่นที3สาํคญัให้แก่บคุคลอื3น 

(ข) การซื Lอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื3นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญา เกี3ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั Lงหมดหรือบางสว่นที3
สําคญั การมอบหมายให้บุคคลอื3นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บคุคลอื3นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ3มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ3มหรือลดทนุของบริษัท 

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อq�. กิจการอนัที3ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี L 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที3เสนอต่อที3ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทใน

รอบปีที3ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีที3ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไรและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

(4) เลอืกตั Lงกรรมการแทนกรรมการที3ออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตั Lงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื3นๆ 

 

ข้อ�4.ในกรณีที3บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้ารายการที3เกี3ยวโยงกนัหรือรายการที3เกี3ยวกบัการได้มาหรือจําหน่าย 
ไปซึ3งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ที3กําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยที3ใช้บงัคบักบัการทํารายการที3เกี3ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ3งสนิทรัพย์ของ
บริษัทจดทะเบียนแล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวธีิการตามที3ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเรื3องนั Lนๆด้วย 
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