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วนัที3 � เมษายน 9::;  
 
เรื3อง     ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 9::; 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
 
สิ3งที3สง่มาด้วย    �. สาํเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Zงที3 �/9::: 
  9. รายงานประจําปี 9::: ในรูปแบบ CD-Rom 
 3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 �. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 :. รายละเอียดกรรมการอิสระที3บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ;. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 9::; 
 �. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที3เกี3ยวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 h. รายละเอียดประกอบวาระการประชมุ 
 i. แผนที3แสดงสถานที3ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยที3ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั Zงที3 �/9::; ซึ3งจดัขึ Zนเมื3อวนัพธุที3 9o 
กุมภาพนัธ์ 9::; เวลา i.qo น. ได้มีมติให้นดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 9::; ในวันพฤหัสบดีทีO  () เมษายน ())* 
เวลา RS.SS น. ณ ห้องฟอร์จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั [น X เลขทีO  R ถนน
รัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร RS]SS เพื3อพิจารณาเรื3องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี Z 
 
วาระทีO R พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั[งทีO  R/())) ซึO งประชุมเมืOอ วันพฤหัสบดีทีO  ()       

ตุลาคม ())) 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดงักลา่วถกูต้อง
ตรงตามมติของที3ประชมุ ที3ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
วาระทีO ( พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี ()))  
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ที3ประชุมผู้ ถือหุ้นควรรับทราบรายงาน
ผลการดํานินงานของบริษัทในรอบปี 9:::  
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วาระทีO X    พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีงบกําไรขาดทุนของบริษัทประจําปี ())) สิ [นสุดวันทีO  XR 

ธันวาคม ())) ทีO ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ที3ประชมุผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิบญัชีงบดลุ
และบญัชีงบกําไรขาดทนุของบริษัทประจําปี 9::: สิ Zนสดุวนัที3 q� ธนัวาคม 9::: ที3ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบ
แล้วดงักลา่ว 

 
วาระทีO ]  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
     

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที3ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการ
จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ o.�o บาท สําหรับผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีตั Zงแต่วนัที3 � มกราคม 
9::: ถึงวนัที3 q� ธันวาคม 9::: โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที3 9q พฤษภาคม 9::; กําหนดวนัรวบรวม
รายชื3อผู้ ถือหุ้นที3มีสิทธิรับเงินปันผลประจําปี 9::; (Record Date) ในวนัที3 � พฤษภาคม 9::; และให้รวบรวม
รายชื3อตามมาตรา 99: ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน (Closing 
Date) ในวนัที3 h พฤษภาคม 9::; ซึ3งเพิ3มเติมจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล เมื3อวนัที3 �: พฤศจิกายน 9::: ที3
ผ่านมา  ทั Zงในรูปของเงินปันผลและหุ้นปันผล ในอตัรา � หุ้นเดิม ต่อ � หุ้นปันผล หรือคิดเป็นมูลค่ารวมในอตัรา
หุ้นละ o.9��h บาท 

 

วาระทีO ) พิจารณาและอนุมัติแต่งตั [งกรรมการแทนกรรมการทีOครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบงัคบับริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ให้กรรมการออกจาก
ตําแหนง่ � ใน q ซึ3งปีนี Z กรรมการต้องออกจากตําแหนง่จํานวน 9 ทา่นจากกรรมการทั Zงหมด ; ท่าน ได้แก่ �. นาย
อนนัต์ เกตุพิทยา 9. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์ และกรรมการดงักล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึ3ง 
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนํารายชื3อกรรมการที3ครบกําหนดออกจากตําแหน่งในปีนี Z
เสนอที3ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ3ง 

 
วาระทีO *   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี ())* 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที3ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท สาํหรับปี 9::; ไว้เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน �,�;o,ooo บาท 
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วาระทีO f พิจารณาและอนุมัติแต่งตั [งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาํปี ())* 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั Zง นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล 
ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้ สอบบัญชีทะเบียนเลขที3 4054  หรือ นายเสถียร 
วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสรุกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 5946  หรือ 
นายยทุธพงษ์  เชื Zอเมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 i��:แหง่บริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทประจําปี 9::; และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน �,qoo,ooo บาท 

 
วาระทีO g พิจารณาเรืOองอืOน ๆ (ถ้ามี) 
 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 9::; ตามวนั เวลา และสถานที3
ดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื3นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในที3ประชมุ
ตามหนงัสอืมอบฉนัทะที3แนบมานี Z 
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
               

                 
      นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
         ประธานกรรมการ 
                          บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
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April 1, 2013 
 
Subject:  Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2013 
To:  Shareholders  

 CMO Public Company Limited 
 
Attachments:  1. Copy of Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.  1/2012 
 2. Annual Report for the year 2012 
 3. Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote  
 4. Proxy form 

5. Details of the Company’s Independent Director being proposed to be shareholder’s proxy-
holder  

 6. Registration Form for the Annual General Meeting of Sharehodlers for the year 2013 
 7. The Company’s Articles of Association related to the Shareholder’s Meeting 
 8. Detail of the agenda 
 9. Map of the meeting location  

 
In reference to the Board of Directors’ Meeting No. 1/2013 of CMO Public Company Limited (“the 

Company”) held on Wednesday 20 February 2013 at 9.30 hrs, the Board of Directors has passed the resolutions to 
approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2013 at on Thursday 25 April 
2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, 
Din Daeng, Bangkok 10400 to consider and approve the following agendas: 
 
Agenda 1  To consider and approve the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012 

which held on Thursday 25 October 2012 
  

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the 
minutes are accurate and in accordance with the resolutions of the Meeting. Thus, the shareholders 
should adopt the Minutes of Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012. 
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Agenda 2   To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2012 
 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the 
shareholders should acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 
2012. 

 
Agenda 3  To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of 

Income for the year ended 31 December 2012 
 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the 
shareholders should approve the Company’s Financial Statements, Balance and Statement of Income 
for the year ended 31 December 2012 which was audited by the Company’s auditor. 

 
Agenda 4  To consider and approve dividend payment  
 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the 
shareholder should approve dividend payment for the fiscal year 2012 at Baht 0.10 per share. The 
2012 year-ended dividend payment will be made on 23 May 2013 and the company will fix the Record 
Date for listing shareholder s having the right to receive dividend to be on 7 May 2013. The share 
registration book Closing Date for listing shareholders having the right to receive dividend in 
accordance with section 225 of the Securities and Exchange Act is set to be on 8 May 2013. This 
dividend is an additional payment due to the company was paid the dividend payment since 15 
November 2012 by cash and ordinary shares at the ratio of 4 current  shares per 1 dividend share for 
the interim period of 2012 amounted Baht 0.2778 per share 

 
Agenda 5  To consider and approve re-election of the directors who are due to retire by rotation and 

appointment of new director to replace the retired directors. 
  

Opinion of the Board of Directors: According to the company’s regulation, the Annual General 
Meeting will have to ask 1 in the 3 of the directors to resign from the position in which this year 2 of the 
6 Board of Directors have to resign which are Mr. Anant Gatepithaya and Mr. Sermkhun Kunawong 
and these directors have the right to come back into the board in the later period.  
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The Board of Directors has agreed to propose these names to be re-elected in the next period 
   
Agenda 6  To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2013 
  

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the 
shareholders should approve the proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2013 
which amounted not exceeding Baht 1,760,000 

 
Agenda 7  To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2013 

and to fix remuneration 
 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors agreed upon appointing Mr. Atipong 
Atipongsakul, License No. 3500, or Mr. Vichai Ruchitanont, License No. 4054, or Mr. Sathern 
Wongsanan, License No. 3495, or Ms. Kulthida Pasurakul, License No. 5946, or Mr. Yudhapong 
Cheamuangpan, License No. 9445 of ANS Audit Co., Ltd. To be the Company’s auditors for the year 
2013 with remuneration not exceeding Baht 1,300,000 

 
Agenda 8  Other matters (if any) 
 

The Company cordially invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for 
the year 2013 at the date and time mentioned prior in this document. If by any means you are unable to attend the 
meeting and will send in a substitute, please fill in the proxy form so that the substitute can have the right to act in 
the meeting.  
 
 

Respectfully Yours, 

 
Mr. Ratanavudh Vajarodaya 

Chairman 
CMO Public Company Limited 
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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัท ประจาํปี พ.ศ. ())) 
ของ 

บริษัท ซีเอ็มโอ  จาํกดั (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานทีOประชุม 
 

ประชมุเมื3อวนัพฤหสับดีที3 9: ตลุาคม 9::: เวลา �o.oo น. ณ ห้องพาโนรามา � ชั Zน �� โรงแรม ดิ เอ็มเมอรัล เลขที3 
ii/� ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ �o�oo 
 
รายชืOอกรรมการทีOเข้าร่วมประชุม 
�.  นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั   ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
9.  รศ.จมุพล  รอดคําด ี   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
q.  นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์   กรรมการและประธานเจ้าหน้าที3บริหาร 
4.  นายอนนัต์ เกตพิุทยา   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
:.  นางสรีุย์  คณุาวงศ์   กรรมการ 
;.  นางสาวอษุณี  เกิดพึ3งบญุประชา  กรรมการ 
 
รายชืOอผู้ทีOเข้าร่วมประชุม 
�. นางรัชนิดา มขุดาร์   ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
9. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ที3ปรึกษาการเงิน จาก บริษัท เจด ีพาร์ทเนอร์ จํากดั 
3. นางสาวโสภาวดี อตุตโมบล  ที3ปรึกษากฎหมาย จาก สาํนกังานกฎหมายดาํรงธรรม            
 
เริOมการประชุม 

นายรัตนาวธุ วชัโรทยั ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบได้รับเลอืกให้เป็นประธานในที3ประชมุ แถลงวา่ 
ขณะนี Zมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทั Zงด้วยตนเองและการมอบฉนัทะจํานวน �o; ราย จํานวนหุ้นทั Zงสิ Zน hi,�;�,:;� หุ้น คดิเป็น
ร้อยละ :i.;� จากจํานวนหุ้นที3เรียกชําระแล้วทั Zงสิ Zน �:o,ooo,ooo หุ้น ซึ3งครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัแล้ว 

และเพื3อให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอชี Zแจงให้ที3ประชมุทราบถงึวิธีการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะ
วาระ ถ้าไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรือเห็นเป็นอยา่งอื3นก็ให้ถือวา่อนมุตั ิ ถ้ามีผู้ใดคดัค้านขอให้ยกมือและออกเสยีงลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นหนึ3งคนมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นที3ตนถืออยู ่ กลา่วคือ หนึ3งหุ้นเทา่กบัหนึ3งเสยีง จงึขอรายงานให้ผู้
ถือหุ้นทราบ 
 

ประธานกลา่วเปิดประชมุและได้เริ3มการประชมุ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี Z 
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ระเบียบวาระทีO R พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ ประจาํปี พ.ศ. ())) ซึOง
ประชุมเมืOอวันทีO (] เมษายน ())) 
ประธานฯ เสนอให้ที3ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ประจําปี พ.ศ. 9::: ซึ3งประชมุเมื3อวนัที3 9� เมษายน 9::: 

 
มติ ที3ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเสยีงข้างมากรับรองรายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทฯ ประจําปี พ.ศ. 9::: ซึ3งประชมุเมื3อวนัที3 9� เมษายน 9::: ตามที3ประธานฯ ได้เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี Z 

 
จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Zงสิ Zนจํานวน �o; ราย คดิเป็นคะแนนเสยีง hi,�;�,:;� หรือร้อยละ �oo ของ
จํานวนสทิธิออกเสยีงทั Zงหมดของผู้ ถือหุ้นที3เข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี Z 

• เห็นด้วย hi,�;�,�;� เสยีง คิดเป็นร้อยละ ii.iii% 

• ไมเ่ห็นด้วย o เสยีง คิดเป็นร้อยละ o% 

• งดออกเสยีง �oo เสยีง คิดเป็นร้อยละ o.ooo�% 

 
ระเบียบวาระทีO ( พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกาํไรสาํหรับงวด * เดอืนแรกของปี ())) และการจ่ายปันผล 
  ประธานฯ เสนอให้ที3ประชมุพิจารณาจดัสรรกําไรสาํหรับงวด ; เดือนแรกของปี 9::: และการจา่ยเงิน

ปันผล ในอตัราหุ้นละ o.9��h บาท คิดเป็นมลูคา่รวมทั Zงสนิ ��,;�o,ooo บาท แบง่เป็น 
 

• การจา่ยเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ o.o9�h บาท หรือคดิเป็นเงินจํานวนไมเ่กิน �,��o,ooo 
บาท 

• การจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวนไมเ่กิน q�,:oo,ooo หุ้น มลูคา่ที3ตราไว้หุ้นละ � บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอตัรา � หุ้นเดิม ตอ่ � หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทั Zงสิ Zนไมเ่กิน q�,:oo,ooo บาท 
คิดเป็นอตัราการจา่ยปันผล o.9: บาทตอ่หุ้น กรณีมีเศษหุ้นตํ3ากวา่ � หุ้น ให้จา่ยปันผลเป็นตวัเงินแทน
การจา่ยหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ o.9: บาท 

 
ซึ3งกําหนดรายชื3อผู้ ถือหุ้นที3มีสทิธิรับปันผล (Record Date) ในวนัที3 9 พฤศจิกายน 9::: และให้รวบรวม
รายชื3อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 99: แหง่พระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 9:q: (รวมทั Zง
ที3มีการแก้ไขเพิ3มเติม) โดยวธีิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที3 : พฤศจิกายน 9::: 

 
หลงัจบการรายงาน ได้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ3มเติมดงันี Z 
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1. สาเหตุทีOทาํให้ในครึOงปีแรกของปี ())) บริษัทฯ มีกาํไรมากถงึ f].*] ล้านบาท 
เนืOองมาจากอะไร  
คณุรัตนาวธุ วชัโรทยั ชี Zแจงวา่ บางงานที3บริษัทฯ ได้ถกูจ้างในปี 9::� ได้ถกูเลื3อนการจดังานไปเป็นเดือน
มกราคม 9::: เช่น งาน BOI Fair 2011 ดงันั Zนการรับรู้รายได้ในบางกิจกรรมก็ได้ถกูเลื3อนไปเชน่กนั ซึ3ง
การรับรู้รายได้เหลา่นี Zได้สง่ผลกระทบตอ่กําไรที3ดีขึ Zนในครึ3งปีแรกของปี 9::: 
2. บริษัทฯ ได้จดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายกาํหนดไว้หรือไม่ และได้ตั [งเงนิสาํรองตาม
กฎหมายเป็นจาํนวนเท่าไหร่ 
คณุรัตนาวธุ วชัโรทยั ชี Zแจงวา่ บริษัทได้ตั Zงจดัสรรเงินสาํรองตามที3กฎหมายกําหนดแล้วเป็นจํานวน    
ร้อยละ �o 
3. บริษัทฯ ใช้อัตราในการคาํนวณภาษีเงนิได้นิติบุคคลร้อยละเท่าไหร่ 
คณุรัชนิดา มขุดาร์ ชี Zแจ้งวา่ อตัราการคํานวณภาษีที3บริษัทใช้คือร้อยละ 9q 
4. บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงนิปันผลอย่างไรบ้าง 
คณุเสริมคณุ คณุาวงศ์ ชี Zแจงวา่ บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อย
ละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และสาํรองตามกฎหมาย คณุรัตนาวธุ วชัโรทยั ชี Zแจง
เพิ3มเติมวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลทกุปี หากมีกําไร  
5. ทาํไมบริษัทฯ ไม่จ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดทั [งหมด 
คณุรัตนาวธุ วชัโรทยั ชี Zแจงวา่ เนื3องจากบริษัทฯ จะต้องการเพิ3มทนุเพื3อขยายกิจการ เราจึงให้จดัสรรเป็น
หุ้นปันผลเพื3อต้องการเงินลงทนุจากผู้ ถือหุ้น 

 
มติ ที3ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเสยีงข้างมากพิจารณาอนมุตัใิห้จดัสรรกําไรสาํหรับงวด ; เดือนแรกของ

ปี 9::: และอนมุตัิการจา่ยปันผล ตามที3ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี Z 
 

จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Zงสิ Zนจํานวน �o; ราย คดิเป็นคะแนนเสยีง hi,�;�,:;� หรือร้อยละ �oo ของ
จํานวนสทิธิออกเสยีงทั Zงหมดของผู้ ถือหุ้นที3เข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี Z 

• เห็นด้วย hi,�;�,�;� เสยีง คิดเป็นร้อยละ ii.iii%  

• ไมเ่ห็นด้วย o เสยีง คิดเป็นร้อยละ o%  

• งดออกเสยีง �oo เสยีง คิดเป็นร้อยละ o.ooo�%  
 
ระเบียบวาระทีO X พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิทีOจะซื [อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

ให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิม จาํนวน XS,SSS,SSS หน่วย ในอัตราส่วน ) หุ้นสามัญเดิม ต่อใบสาํคัญแสดง
สิทธิ R หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า 
ประธานฯ เสนอให้ที3ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที3จะซื Zอหุ้น
สามญัของบริษัทฯ จํานวน qo,ooo,ooo หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมในอตัราสว่น : หุ้นสามญัเดมิ ตอ่ 
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ใบสาํคญัแสดงสทิธิ � หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ รวมทั Zงอนมุตัิมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/
หรือบคุคลที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มอํีานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื3อนไข 
และรายละเอียดอื3นๆ ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ รวมถงึการลงนามในเอกสารตา่งๆ ที3เกี3ยวข้อง และ
ดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี3ยวเนื3องกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ และ
การนําหุ้นสามญัที3ออกเนื3องจากการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด
ทะเบียนตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) ตลอดจนดาํเนินการขออนญุาตตอ่
หนว่ยงานที3เกี3ยวข้อง  

 
หลงัจบการรายงาน ได้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ3มเติมดงันี Z 
1. เงนิทีOได้จากการเพิOมทุนในครั[งนี [ บริษัทฯ วางแผนจะนําไปทาํอะไร 
นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ ชี Zแจงวา่ เพื3อนําไปเพิ3มศกัยภาพของบริษัทฯ ใน q สว่นใหญ่ๆ ด้วยกนั กลา่วคือ 
�. นําไปลงทนุในเรื3องธุรกิจด้านให้เช่าอปุกรณ์ของบริษัทฯ โดยจะลงทนุซื Zออปุกรณ์ใหม่ๆ  ให้แก่ บริษัท พี 
เอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั ซึ3งเป็นบริษัทในเครือ 
9. นําไปขยายบริษัทเพื3อเข้าสูต่ลาดอาเซยีน โดยบริษัทฯ มีโครงการที3จะร่วมทนุกบัประเทศตา่งๆ ใน
อาเซยีนในภายใน �-9 ปีนี Z  
q. นําไปใช้สาํหรับโครงการ “Bangkok Creative Playground” เพื3อสร้างอาคารสาํนกังานใหม ่และการ
ปรับปรุงอาคารสาํนกังานที3มีอยูแ่ล้ว เนื3องจากจะมีการย้ายสาํนกังานไปรวมอยูใ่นพื Zนที3เดยีวกนั สง่ผลให้
บริษัทฯมีความสะดวกตอ่การบริหารจดัการ และเพื3อรองรับลกูค้าที3เพิ3มขึ Zน และ AEC   
สาํหรับโครงการทั Zงหมดนี Z บริษัทฯ ได้วางแผนระยะเวลาการใช้เงินเอาไว้แล้ว 

 
2. ใบสาํคัญแสดงสทิธิ (warrant) ทีO ผู้ถอืหุ้นได้จะสามารถนําไปใช้สิทธิ (exercise) ได้เมืOอไหร่ 
และมีระยะเวลาห้ามซื [อขาย (silent period) หรือไม่ 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงวา่ ใบสาํคญัแสดงสทิธิ (warrant) 
จะออกและเสนอขายในวนัที3 �9 พฤศจิกายน 9::: หากผู้ถือหุ้นได้รับใบสาํคญัแสดงสทิธิ (warrant) 
แล้ว ผู้ ถือหุ้นก็จะสามารถ;  
�. นําใบสาํคญัแสดงสทิธิ (warrant) ขายในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ซึ3งคาดวา่จะสามารถนําใบสาํคญัแสดง
สทิธิ (warrant) นี Z ไปซื Zอขายในตลาดหลกัทรัพย์ได้ประมาณกลางเดือนธนัวาคม 9::: หรือ  
9. ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิ (warrant) ไว้ เพื3อรอนําไปใช้สทิธิ (exercise) ในการซื Zอหุ้นบริษัทฯ ซึ3งสามารถ
ใช้สทิธิครั Zงแรกได้ในวนัที3 � เมษายน 9::; และคาดวา่จะใช้เวลาประมาณ q อาทิตย์ ในการนําหุ้นที3ผู้ ถือ
หุ้นได้รับในใช้สทิธินั Zนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ และไมม่ีระยะเวลาห้ามซื Zอขาย (silent 
period)  
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มติ ที3ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเสยีงข้างมากอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที3จะซื Zอ
หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม จํานวน qo,ooo,ooo หนว่ย ในอตัราสว่น : หุ้นสามญัเดิม ตอ่
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ � หนว่ย โดยไมค่ิดมลูคา่ ตามที3ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี Z 

 
จากจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Zงสิ Zนจํานวน �o; ราย คดิเป็นคะแนนเสยีง hi,�;�,:;� หรือร้อยละ �oo ของ
จํานวนสทิธิออกเสยีงทั Zงหมดของผู้ ถือหุ้นที3เข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี Z 

• เห็นด้วย hi,�;�,�;� เสยีง คิดเป็นร้อยละ ii.iii%  

• ไมเ่ห็นด้วย o เสยีง คิดเป็นร้อยละ o%  

• งดออกเสยีง �oo เสยีง คิดเป็นร้อยละ o.ooo�%  

 
ระเบียบวาระทีO ] พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายสาํคัญแสดงสทิธิทีOจะซื [อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 

จาํนวน ),SSS,SSS หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อย (“ใบสาํคัญแสดงสทิธิ-ESOP”) 
ประธานเสนอให้ที3ประชมุอนมุตักิารออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP จํานวน :,ooo,ooo หนว่ย เพื3อเสนอ
ขายแกก่รรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยดงักลา่ว โดยไมค่ดิมลูคา่ 
โดยที3บริษัทฯ สามารถนําใบสาํคญัแสดงสทิธิที3ได้รับสง่มอบคืนจากกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ 
พนกังาน ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ในกรณีที3ที3ลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการ 
ผู้บริหาร หรือ พนกังานด้วยความสมคัรใจ หรือถกูเลกิจ้าง หรือปลดออก มาจดัสรรใหมใ่ห้แก่ผู้บริหาร 
และ/หรือพนกังานรายอื3นที3มีคณุสมบตัิตรงตามเกณฑ์ที3กําหนด ภายใต้เงื3อนไขที3ระบไุว้ในหลกัเกณฑ์
การจดัสรร ภายใต้อํานาจของคณะกรรมการหรือบคุคลที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

 
รวมทั Zงอนมุตัิมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบคุคลที3ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื3อนไข และรายละเอียดอื3นๆ ของใบสาํคญัแสดงสทิธิ-
ESOP รวมถงึการลงนามในเอกสารตา่งๆ ที3เกี3ยวข้อง และดาํเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนั
เกี3ยวเนื3องกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP และการนําหุ้นสามญัที3ออกเนื3องจาก
การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนตอ่ตลาด
หลกัทรัพย์ฯ ตลอดจนดาํเนินการขออนญุาตตอ่หนว่ยงานที3เกี3ยวข้อง 

 
ทั Zงนี Z ที3ประชมุต้องมีมติอนมุตัวิาระดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี3ของจํานวนเสยีง
ทั Zงหมดของผู้ ถือหุ้นที3มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ3งถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 
ของจํานวนเสยีงทั Zงหมดของผู้ ถือหุ้นที3มาประชมุคดัค้านการออกใบสาคญัสทิธิ-ESOP ในครั Zงนี Z ดงันี Z 
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 จํานวนเสยีงทั Zงหมดที3มาประชมุ  hi,�;�,h;� เสยีง 
 จํานวนเสยีงทั Zงหมดที3ไมม่ีสทิธิออกเสยีง �h,�;q,:oo เสยีง 
 จํานวนเสยีงทั Zงหมดที3มีสทิธิออกเสยีง  �o,iih,q;� เสยีง   

 
หลงัจบการรายงาน ได้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิ3มเติมดงันี Z 
1. ทาํไมบริษัทฯ ไม่แจกใบสาํคญัแสดงสิทธิ-ESOP ให้แก่พนักงานทุกคน 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงวา่ ตวัอยา่งจากบางบริษัทที3แจก
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ให้กบัพนกังานทกุระดบัรวมถงึระดบัปฏิบตัิการ แล้วก็เกิดการขาดทนุ 
เนื3องจากราคาบางครั Zงราคาใช้สทิธิ (exercise price) สงูกวา่ราคาตลาด พนกังานบางทา่นมีรายได้น้อย
ไมส่ามารถใช้สทิธินั Zนได้ หรือบางคนที3อยากใช้สทิธิก็ไปหยิบยมืเงินจากคนอื3น หรือบางทา่นก็ไมเ่ห็นด้วย
กบัการแจกใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ครั Zงนี Z รวมถึงในครั Zงนี Zบริษัทฯ ออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP 
เป็นจํานวนน้อย สดัสว่นการใช้สทิธิจึงมีจํานวนน้อยมากเมื3อถงึเวลาใช้สทิธิ (exercise) ทางที3ปรึกษา
ทางการเงินของบริษัทฯ จึงแนะนําให้บริษัทฯแจกใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ให้แก่พนกักงานระดบั
ผู้จดัการขึ Zนไปเทา่นั Zนเพื3อลดปัญหาเหลา่นี Z และที3ปรึกษาการเงินบริษัทฯ ได้รับทราบข้อเสนอแนะของ
ทา่นผู้ ถือหุ้นที3ได้ให้ไว้วา่ควรจะมกีารแจกใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ให้แก่พนกังานทกุระดบั 
 
2. ถ้ามีหุ้นเหลือจากการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิ-ESOP ครั[งนี [ จะจัดสรรใหม่อย่างไร 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงวา่ หุ้นที3เหลอืจากการจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ครั Zงนี Z หรือหากกรรมการทา่นหนึ3งทา่นใดลาออก ใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP 
จะถกูจดัสรรใหมใ่ห้แก่ผู้บริหารและพนกังานบริษัทฯ เทา่นั Zน กรรมการบริษัทฯ จะไมไ่ด้รับการจดัสรรใหม่
ครั Zงนี Z  
 
3. การจัดสรรใบสาํคัญแสดงสทิธิ-ESOP ของบริษัทฯ ครั[งนี [ บริษัทฯ ได้มีการกาํหนดอายุ
งานขั [นตํOาของพนักงานหรือไม่ และมีเกณฑ์ในการจัดสรรอย่างไร 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงวา่ พิจารณาจากหลายปัจจยัพร้อม
กนั เช่น จํานวนหุ้นที3ออก สดัสว่นหุ้นที3ออก อายกุารทํางานของพนกังาน ความตั Zงใจในการทํางาน ซึ3ง
การพิจารณาครั Zงนี Zจะขึ Zนอยูก่บัการตดัสนิใจร่วมกนัของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนของบริษัทฯ  
 
4. ทาํไมกาํหนดระยะเวลาการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ-warrant และใบสาํคัญแสดง
สิทธิ-ESOP แตกต่างกนั 
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นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงวา่ บริษัทฯไมไ่ด้มีประเด็นอะไรเป็น
พิเศษ บริษัทฯ ได้ปรึกษาทางฝ่ายบญัชีของบริษัทฯ และเห็นวา่ในช่วงเดือนกมุภาพนัธ์เป็นชว่งเวลาที3
สะดวก บริษัทฯ ไมม่คีวามตั Zงใจอื3นใดทั Zงสิ Zน  
 
5. วาระนี [จะไม่ได้รับการอนุมัติเมืOอได้รับเสียงคัดค้านเป็นจาํนวนเท่าไร 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที3ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ชี Zแจงวา่ ในวาระนี Zเป็นวาระที3ม ี
Conflicted party คือสว่นได้เสยี ซึ3งบคุลลที3มีสว่นได้เสยีเหลา่นี Zหมายถึง กรรมการ ผู้บริหาร และ
พนกังานของบริษัทฯที3ถือหุ้นอยูใ่นบริษัทฯจะไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนี Z ทั Zงนี Zการนบัคะแนนจะขึ Zนอยู่
กบัผู้ ถือหุ้นเทา่นั Zนที3จะโหวตวาระนี Zได้ จากจํานวนเสยีงที3สามารถลงคะแนนเสยีงได้จํานวน �o.iihq 
ล้านเสยีง จะสามารถอนมุตัวิาระนี Zได้ก็ตอ่เมื3อมีคะแนนเสยีงเห็นด้วยทั Zงสิ Zนจํานวน h.9�9: ล้านเสยีง 
วาระนี Zถงึจะอนมุตัิ  

 
คณุเสริมคณุ คณุาวงศ์ ชี Zแจงเพิ3มเติมเพื3อสร้างความมั3นใจให้แกผู่้ ถือหุ้นวา่ บริษัทฯ มีหลกัเกณฑ์สาํคญั
ในการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ซึ3งมีหลกัเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี Z 
1. บริษัทฯ ได้จดัตั Zงคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเพื3อพิจารณาการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ-
ESOP 
2. บริษัทฯ ได้จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ตามตาํแหนง่งาน เช่น หากเป็นระดบัผู้จดัการก็จะ
ได้รับการจดัสรรในอตัราสว่นที3เทา่กนั เป็นต้น 
3. บริษัทฯ ได้จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP โดยได้คิดตามอายงุานเพื3อไปถว่งนํ Zาหนกัตามข้อ 2 
เช่น ถ้าอายงุานเกิน q ปี จะให้เทา่กนัหมด และหากตํ3ากวา่ 3 ปีสดัสว่นก็จะลดลงมา เป็นต้น 
อีกทั Zงบริษัทฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากทา่นผู้ ถือหุ้นวา่ บริษัทฯ จะนํากลบัไปพิจารณาจดัสรรใบสาํคญั
แสดงสทิธิ-ESOP ให้แก่พนกังานทกุระดบั รวมถงึพิจารณาจดัสรรให้พนกังานที3ระดบัตํ3ากวา่ระดบั
ผู้จดัการที3มีอายกุารทํางานนานเช่นกนั และอีกประเด็นสาํคญัคือบริษัทฯ ได้เน้นยํ Zาวา่การจดัสรร
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP ครั Zงนี Zเป็นไปอยา่งยตุิธรรม 

 

มติ ที3ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเสยีงข้างมากอนมุตัิการการออกใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP จํานวน 
:,ooo,ooo หนว่ย เพื3อเสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอ่ยดงักลา่ว โดยไมค่ิดมลูคา่ ตามที3ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี Z 

 
จากจํานวนผู้ ถือหุ้นที3มีสทิธิออกเสยีง คิดเป็นคะแนนเสยีง �o,iih,q;� หรือร้อยละ �oo ของจํานวนสทิธิ
ออกเสยีงทั Zงหมดของผู้ ถือหุ้นที3เข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี Z 

• เห็นด้วย �o,hi�,ho; เสยีง คิดเป็นร้อยละ ii.oh:�% 
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• ไมเ่ห็นด้วย �oo,�:h เสยีง คิดเป็นร้อยละ o.i�q�% 

• งดออกเสยีง �oo เสยีง คิดเป็นร้อยละ o.oooi% 

 
ระเบียบวาระทีO 5 พิจารณาและอนุมัติการเพิOมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม R)S,SSS,SSS 

บาท เป็นจาํนวน (((,)SS,SSS บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิOมทุนจาํนวน f(,)SS,SSS หุ้น มูล
ค่าทีOตราไว้หุ้นละ R.SS บาท และแก้ไขเพิOมเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ ] เพืOอให้
สอดคล้องกับการเพิOมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
ประธานฯ เสนอให้ที3ประชมุอนมุตัิเพิ3มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื3อรองรับการจา่ยหุ้นปันผล เพื3อ
รองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที3จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP จากทนุจดทะเบียนเดมิ �:o,ooo,ooo บาท เป็นจํานวน 999,:oo,ooo บาท 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ3มทนุจํานวน �9,:oo,ooo หุ้น มลูคา่ที3ตราไว้หุ้นละ � บาท รวมทั Zง อนมุตัิการ
แก้ไขเพิ3มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ � ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ3มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 
มติ ที3ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเสยีงข้างมากอนมุตัิเพิ3มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื3อรองรับการจ่าย

หุ้นปันผล เพื3อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที3จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และเพื3อรองรับการ
ใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP จากทนุจดทะเบียนเดมิ �:o,ooo,ooo บาท เป็นจํานวน 
999,:oo,ooo บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ3มทนุจํานวน �9,:oo,ooo หุ้น มลูคา่ที3ตราไว้หุ้นละ � บาท 
รวมทั Zง อนมุตัิการแก้ไขเพิ3มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ � ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกบัการเพิ3มทนุจด
ทะเบียนของบริษัทฯ ตามที3ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี Z 

 
จากจํานวนผู้ ถือหุ้นที3มีสทิธิออกเสยีงทั Zงสิ Zนจํานวน �o; ราย คิดเป็นคะแนนเสยีง hi,�;�,:;� หรือร้อย
ละ �oo ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั Zงหมดของผู้ ถือหุ้นที3เข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี Z 

 

• เห็นด้วย hi,�;�,�;� เสยีง คิดเป็นร้อยละ ii.iiii% 

• ไมเ่ห็นด้วย �oo เสยีง คิดเป็นร้อยละ o.ooo�% 

• งดออกเสยีง o เสยีง คิดเป็นร้อยละ o% 

 
ระเบียบวาระทีO 6 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิOมทุนจาํนวน f(,)SS,SSS หุ้น มูลค่าทีOตราไว้หุ้นละ R 

บาท เพืOอรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสทิธิ และการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคัญแสดงสทิธิ-ESOP 
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ประธานเสนอให้ที3ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุเพื3อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที3จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ และการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP 
ดงันี Z 

 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุจํานวน q�,:oo,ooo หุ้น มลูคา่ที3ตราไว้หุ้นละ � บาท เพื3อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผลที3อตัรา � หุ้นสามญั ตอ่ � หุ้นปันผล  

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุจํานวน qo,ooo,ooo หุ้น มลูคา่ที3ตราไว้หุ้นละ � บาท เพื3อรองรับการใช้
สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที3จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ ในสดัสว่น : หุ้นสามญัเดิม ตอ่ ใบสาํคญัแสดง
สทิธิ � หนว่ย 

• จดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุจํานวน :,ooo,ooo หุ้น มลูคา่ที3ตราไว้หุ้นละ � บาท เพื3อรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสทิธิ-ESOP 

 
รวมทั Zง มีมติอนมุตัมิอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือบคุคลที3ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณาและกําหนดเงื3อนไขและรายละเอียดอื3นๆ ที3
เกี3ยวข้องกบัการจดัสรรและการเสนอขายหุ้นเพิ3มทนุดงักลา่ว รวมทั Zงมีอํานาจในการลงนามในเอกสาร
ใดๆ ที3เกี3ยวข้อง และมีอํานาจดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนัเกี3ยวเนื3องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ3มทนุดงักลา่ว 

 
มติ ที3ประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเสยีงข้างมากอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ3มทนุเพื3อรองรับการจ่ายหุ้น

ปันผล การใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที3จะออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม และการใช้สทิธิตามใบสาํคญั
แสดงสทิธิ-ESOP ตามที3ประธานฯ ได้เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี Z 

 
จากจํานวนผู้ ถือหุ้นที3มีสทิธิออกเสยีงทั Zงสิ Zนจํานวน �o; ราย คิดเป็นคะแนนเสยีง hi,�;�,:;� หรือร้อย
ละ �oo ของจํานวนสทิธิออกเสยีงทั Zงหมดของผู้ ถือหุ้นที3เข้าร่วมประชมุและใช้สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี Z 

• เห็นด้วย hi,�;�,�;� เสยีง คิดเป็นร้อยละ ii.iiii% 

• ไมเ่ห็นด้วย �oo เสยีง คิดเป็นร้อยละ o.ooo�% 

• งดออกเสยีง o เสยีง คิดเป็นร้อยละ o% 
ระเบียบวาระทีO 7 เรืOองอืOนๆ 

-ไมม่ี- 
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ประธานได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มผีู้ใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ3มเติมหรือไม ่ และมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม
ข้อมลูเพิ3มเติมดงันี Z 
1. โครงการ Urban Space บริษัทฯ ยงับริหารจัดการอยู่หรือไม่ 
คณุรัตนาวธุ วชัโรทยั ชี Zแจงวา่ โครงการ Urban Space บริษัทฯได้จดัการเรื3องหนี Zสนิหมดแล้ว ปัจจบุนั
โครงการนี Zไมม่แีล้ว 
2. บริษัทฯ ได้มีการทาํประกนัสาํหรับโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ หรือไม่ 
คณุเสริมคณุ คณุาวงศ์ ชี Zแจงวา่ บริษัทฯ ได้มีการบริหารความเสี3ยงของบริษัทฯไว้ โดยได้ทําประกนั
อบุตัิเหตขุองบคุคลที3 q ที3เข้าไปร่วมในกิจกรรมของบริษัทฯ เอาไว้ ซึ3งถือวา่เป็นสว่นสาํคญัสว่นหนึ3งของ
ธรรมาภิบาลของบริษัทออการ์ไนเซอร์ที3ดี ในสว่นเรื3องงานที3กมัพชูาซึ3งมีปัญหาทางการเมืองระหวา่ง
ประเทศ บริษัทฯจึงถกูสั3งให้ยกเลกิการทํางาน รวมถึงโครงการ Urban Space ซึ3งเป็นผลกระทบจากการ
ชมุนมุ  ความเสี3ยงเหลา่นั Zนเกิดขึ Zนโดยไมไ่ด้คาดหมาย บริษัทฯ จงึไมไ่ด้ทําประกนัความเสี3ยงกบั
เหตกุารณ์เหลา่นั Zนไว้ 
3. ตัวอย่างงานทีOจะเกดิขึ [นของบริษัทฯ ในเวลาอนัใกล้นี [มีอะไรบ้าง 
คณุเสริมคณุ คณุาวงศ์ ชี Zแจงวา่ เป้าหมายของบริษัทฯ ในปีนี Zอยูที่3ประมาณ �,�oo ล้านบาท และผล
ประกอบการไตรมาส q และ � นา่จะมีผลประกอบการที3เพิ3มขึ Zน ซึ3งทําให้ผลประกอบการภาพรวมของ
บริษัทฯ จะดีขึ Zนเมื3อเทียบกบัหลายๆ ปีที3ผา่นมา สว่นตวัอยา่งงานที3จะเกิดขึ Zนในไตรมาส q และ � จะ
เกิดขึ Zนในอตุสากรรมที3มีการแขง่ขนัสงู เช่น การทําการตลาดในอตุสาหกรรมรถยนต์, อตุสาหกรรมนํ Zาดาํ 
(โคคา-โคลา่) และอตุสาหกรรมโทรศพัท์ อีกทั Zงในปีหน้าบริษัทยงัมุง่ขยายงานในตา่งประเทศอีกด้วย  

 
ไมม่ีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนําเพิ3มเติม ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และได้ทําการปิดประชมุเวลา �9.qo น. 

 

รับรองวา่รายงานการประชมุข้างต้นถกูต้อง 

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

นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
ประธาน 

                                                                  บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
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หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
 
หลกัเกณฑ์เพื3อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ หรือบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติตา่งด้าว โปรดแสดงใบสาํคญัประจําตวัตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดนิทาง 

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

9.� กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือสญัชาตติา่งด้าว ต้องนําเอกสารดงันี Zมาแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื3อเข้าประชมุ 

• หนงัสอืมอบฉนัทะที3กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

9.9  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ต้องนําเอกสารดงันี Zมาแสดงขณะลงทะเบียนเพื3อเข้า
ประชมุ 

• หนงัสอืมอบฉนัทะที3กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Zน 

• สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Zน 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
 9.q  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ ต้องนําเอกสารดงันี Zมาแสดงขณะ

ลงทะเบียนเพื3อเข้าประชมุ 

• หนงัสอืมอบฉนัทะที3กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Zน 

• สาํเนาหนงัสอืเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั Zน 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึ3งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
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กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาทีOบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 
R วันทาํการ หรือก่อนเริOมเวลาประชุมอย่างน้อยครึOงชัOวโมง เพืOอให้เจ้าหน้าทีOของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆให้ทนัเวลาเริOมประชุม 
 

การลงทะเบียน 
 

เจ้าหน้าที3บริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ3มการประชมุไมน้่อยกวา่ � ชั3วโมง หรือตั Zงแตเ่วลา i.oo นาฬิกาเป็นต้น
ไป 
 

การออกคะแนนเสียง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึ3งหุ้นมีเสยีงหนึ3งเสยีง 
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ3งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในที3ประชมุออกเสยีงเพิ3มอีกเสยีงหนึ3งเป็นเสยีงชี Zขาด 
 

 
ในกรณีอื3น ซึ3งมีกฏหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการให้เป็นไปตามที3

กําหนดนั Zน โดยประธานในที3ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที3ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
 

ในการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ของบริษัท ในวนัพฤหัสบดีทีO () เมษายน ())* เวลา RS.SS น. ณ 
ห้องฟอร์จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั [น X เลขทีO R ถนนรัชดาภเิษก ดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร RS]SS บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) จงึได้นําสง่หนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุครั Zงนี Zไว้ 3 แบบ คือ 
 

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

ประเทศเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

ในกรณีที3ทา่นประสงค์จะแตง่ตั Zงบคุคลอื3นใดเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนทา่นในการประชมุครั Zงนี Z โปรดเลือก

หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึOงเพียงแบบเดียวเท่านั[น และกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันั Zนๆ ให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ นําสง่ตอ่ประธานในที3ประชมุหรือบคุคลที3ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 เขียนที3.................................................................... 
 วนัที3............เดือน................................พ.ศ. 2556 
 

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Zงสิ Zนรวม...........................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.................. 

คนหนึ3งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื3อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในวนัพฤหัสบดีทีO () เมษายน ())* เวลา RS.SS 
น. ณ ห้องฟอร์จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั [น X เลขทีO R ถนนรัชดาภเิษก ดิน
แดง กรุงเทพมหานคร RS]SS หรือที3จะพงึเลื3อนไปในวนั เวลา และสถานที3อื3นด้วย 
 กิจการใดที3ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี Z ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
     ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 

�� บาท 
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ลงชื3อ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

             (....................................................) 
 
หมายเหต ุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที3มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. การมอบฉนัทะให้บคุคลอื3นเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนนั Zน ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องมีอายคุรบ 9o ปี 
บริบรูณ์ในวนัที3มอบฉนัทะ มิฉะนั Zนการมอบฉนัทะจะไมช่อบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 9:q: มาตรา �o9 ประกอบมาตรา q� และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา �i 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 
 เขียนที3.................................................................... 
 วนัที3............เดือน................................พ.ศ. 2556 
 

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

(9) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Zงสิ Zนรวม.............................หุ้น และออก
เสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

(q) 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.................. 

คนหนึ3งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื3อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ของบริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน)  ในวนัพฤหัสบดีทีO () เมษายน ())* เวลา RS.SS 
น. ณ ห้องฟอร์จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั [น X เลขทีO R ถนนรัชดาภเิษก ดิน
แดง กรุงเทพมหานคร RS]SS หรือที3จะพงึเลื3อนไปในวนั เวลา และสถานที3อื3นด้วย 

(�) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Zงนี Z ดงันี Z 
 
วาระทีO R พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั[งทีO R/())) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

ปิดอากรแสตมป์ 

�� บาท 
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วาระทีO ( พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี ())) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO X  พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบดุลและบัญชีงบกาํไรขาดทุนของบริษัทประจาํปี ())) สิ [นสุดวนัทีO XR 

ธันวาคม ())) ทีO ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO ]  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO 5   พิจารณาและอนุมัติแต่งตั [งกรรมการแทนกรรมการทีOครบกาํหนดออดจากตาํแหน่งตามวาระ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 การแตง่ตั Zงกรรมการทั Zงชดุ 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 การแตง่ตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายอนนัต์ เกตพิุทยา 
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 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 
2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO 6   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี ())* 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO f   พิจารณาและอนุมัติแต่งตั [งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาํปี ())* 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO g     พิจารณาเรืOองอืOน ๆ (ถ้ามี) 

 คําแถลงหรือหลกัฐานอื3นๆ (ถ้าม)ี ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที3ไมเ่ป็นไปตามที3ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี Z ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนั Zนไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที3ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณี
ที3ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื3องใดนอกเหนือจากเรื3องที3ระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที3มีการแก้ไขเปลี3ยนแปลงหรือ
เพิ3มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที3เห็นสมควร                                                                  
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 กิจการใดที3ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี Z ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
      

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

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

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

1. ผู้ ถือหุ้นที3มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตั Zงกรรมการสามารถเลอืกตั Zงกรรมการทั Zงชดุ หรือเลอืกตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที3มวีาระที3จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที3ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ3มเติมได้ใน

ใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
4. การมอบฉนัทะให้บคุคลอื3นเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนนั Zน ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องมีอายคุรบ 9o 

ปี บริบรูณ์ในวนัที3มอบฉนัทะ มิฉะนั Zนการมอบฉนัทะจะไมช่อบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 9:q: มาตรา �o9 ประกอบมาตรา q� และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา �i 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 9::; 
ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในวนัพฤหัสบดีทีO () เมษายน ())* เวลา RS.SS น. ณ ห้องฟอร์จูน (-X โรงแรมแก

รนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จนู อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั [น X เลขทีO R ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร RS]SS หรือ
ที3จะพงึเลื3อนไปในวนั เวลา และสถานที3อื3นด้วย 
 

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

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 

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

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 

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

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 

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

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 



 
 

CMO Public Company Limited ���� Soi Ladprao 94, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310     หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 

Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640   28 

 

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

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที3..............เรื3อง เลอืกตั Zงกรรมการ (ตอ่) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 การแตง่ตั Zงกรรมการทั Zงชดุ 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 การแตง่ตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 
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 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

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

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

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

ลงชื3อ.....................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 
 เขียนที3.................................................................... 
 วนัที3............เดือน................................พ.ศ. 255; 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาติ......................... 
อยูบ้่านเลขที3...................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................จงัหวดั
........................รหสัไปรษณีย์..................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั
...........................................ซึ3งเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั Zงสิ Zนรวม...........................
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.................. 

คนหนึ3งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื3อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 9::; ของบริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน)  ในวนัพฤหัสบดีทีO () เมษายน ())* เวลา RS.SS 
น. ณ ห้องฟอร์จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั [น X เลขทีO R ถนนรัชดาภเิษก ดิน
แดง กรุงเทพมหานคร RS]SS หรือที3จะพงึเลื3อนไปในวนั เวลา และสถานที3อื3นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั Zงนี Z ดงันี Z 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั Zงหมดที3ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั Zงนี Z ดงันี Z 
วาระทีO R พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั[งทีO R/())) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

ปิดอากรแสตมป์ 

�� บาท 
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 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

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

         
วาระทีO ( พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี ())) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

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

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

 
วาระทีO X พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบดุลและงบกาํไรขาดทุนของบริษัทประจาํปี ())) สิ [นสุดวนัทีO XR ธันวาคม 

())) ทีO ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

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

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

 
วาระทีO ] พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

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

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

 
วาระทีO ) พิจารณาและอนุมัติแต่งตั [งกรรมการแทนกรรมการทีOครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 การแตง่ตั Zงกรรมการทั Zงชดุ 

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

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

 การแตง่ตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
1. นายอนนัต์ เกตพิุทยา 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 

 งดออกเสยีง.................................................เสยีง 
2. นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ 

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

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

 
วาระทีO * พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี ())* 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

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

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

 
วาระทีO f พิจารณาและอนุมัติแต่งตั [งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัยชี ประจาํปี ())* 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

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

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

 
วาระทีO g เรืOองอืOนๆ (ถ้ามี) 

 คําแถลงหรือหลกัฐานอื3นๆ (ถ้าม)ี ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที3ไมเ่ป็นไปตามที3ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี Z ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนั Zนไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
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(6) ในกรณีที3ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือใน
กรณีที3ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมติในเรื3องใดนอกเหนือจากเรื3องที3ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที3มีการ       แก้ไขเปลี3ยนแปลง
หรือเพิ3มเตมิข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการที3เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที3ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี Z ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
 
     ลงชื3อ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
   

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

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

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

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี Z ใช้เฉพาะกรณีที3ผู้ ถือหุ้นที3ปรากฏในชื3อทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตั Zง
ให้คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นให้เทา่นั Zน 

2. หลกัฐานที3ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

3. ผู้ ถือหุ้นที3มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื3อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระการเลือกตั Zงกรรมการสามารถเลือกตั Zงกรรมการทั Zงชุดหรือเลอืกตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที3มีวาระที3จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที3ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ3มเติมได้

ในใบประจําต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 9::; ของ
บริษัท ในวันพฤหสับดทีีO () เมษายน ())* เวลา RS.SS น. ณ ห้องฟอร์จูน (-X โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน 

อาคารฟอร์จูน ทาวน์ ชั [น X เลขทีO R ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร RS]SS หรือที3จะพงึเลื3อนไปในวนั เวลา 
และสถานที3อื3นด้วย 
 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

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

 

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

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
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� งดออกเสยีง.................................................เสยีง     
วาระที3..............เรื3อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

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

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

 
วาระที3..............เรื3อง เลอืกตั Zงกรรมการ (ตอ่) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที3เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี Z 

 การแตง่ตั Zงกรรมการทั Zงชดุ 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 

 งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 การแตง่ตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 

 งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 การแตง่ตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 

 งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 การแตง่ตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

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

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

 การแตง่ตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 

 งดออกเสยีง.................................................เสยีง 

 การแตง่ตั Zงกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื3อกรรมการ.................................................................................. 

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 

 งดออกเสยีง.................................................เสยีง 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

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

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

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

ลงชื3อ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
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Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote 
 

Principal Regulation for Meeting Attendee 
1. In the case that the stockholder will attend the meeting by him/herself 

- The stockholder is a common person of Thai nationality please show your own 
identification card, government identification card or business identification card upon 
presence 

- The stockholder is a common person of other nationality please show your identification 
card or passport 

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

following documents should be presence at the registration before entering the meeting 

• a completely filled proxy letter 

• a copy of the identification card or passport of the appointer with approval signature 
appointer 

• a copy of the identification card or passport of the proxy with the approval signature of 
the proxy 

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

• a completely filled proxy letter 

• a copy of the juristic person registration document with approval signature of the 
Managing Director 

• a copy of the identification card of the Managing Director that sign the approval 
signature on the proxy letter with their approval signature as well 

• a copy of the identification card of the proxy with the approval signature of the proxy 
2.3 In the case that the appointer is a juristic person who registered oversea, the following 

documents should be presence at the registration before entering the meeting 

• a completely filled proxy letter 

• a copy of the juristic person registration document with approval signature of the 
Managing Director 
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• a copy of the passport of the Managing Director that sign the approval signature on the 
proxy letter with their approval signature as well 

• a copy of the identification card or copy of the passport of the proxy with the approval 
signature of the proxy 

 
In the case of proxy, be inform that the proxy have to mail in the proxy letter and other documents to the 
company at least 1 working day in advance or at least 30 minutes before the meeting starts so that the company 
staff have time to examine those documents. 
 
 

Registration Method 
The staff will open the registration booth at least 1 hour before the actual meeting or from 9.00 hrs 

onwards. 
 
 

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

amount of votes let the chairman of the meeting make the last vote to point out the winner. 
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Proxy Form 
 
 There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2013 at on Thursday 25 April 2013 
at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din 
Daeng, Bangkok 10400 Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as 
follow: 
 
Therefore CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow: 
 

- General Proxy Form which is easy to use and not complicated 
- Detailed Proxy form that the appointer can restrict clearly in details  
- Detailed Proxy form for foreign shareholders who have custodians in Thailand 

 
In the case that you would like to nominate other person to attend the meeting and vote instead of you, 

please use only one of the given proxy documents and complete the document correctly and completely send to 
the president of the meeting or the person who is appointed by the president before attending the meeting. 
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Proxy Form (A) 
 Written at................................................................. 
 Date............Month.............................B.E. 2013 

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

(2)  Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of............................share(s) and 
have the rights to vote equal to……………………..votes as follows: 
 (3) Hereby appoint  
 (1) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (2) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (3) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder 
for the year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town 

Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other 
date, time and venue. 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every 
respect. 
     Signed......................................................Grantor 
                (....................................................) 

 

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

 

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

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

Duty Stamp 

 Baht 9o  
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Notes:  
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 

and may not split the number of share to several proxies for splitting votes. 
2. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy 

in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil 
and Commercial Code 
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Proxy Form (B) 
 
 Written at................................................................. 
 
 Date............Month.............................B.E. 2013 
 

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

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

(3) Hereby appoint  
 (1) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (2) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (3) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the 
year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 

3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue.  

(�) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
  

Agenda 1  To consider and approve the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 
1/2012 which held on Thursday 25 October 2012 

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

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

Duty Stamp 

 Baht 9o 
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Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2013   
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 3   To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of Income 

for the year ended 31 December 2012. 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 4   To consider and approve dividend payment  
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 5    To consider and approve re-election of the directors who are due to retire by rotation and 
appointment of new director to replace the retired directors 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Vote for all the nominated candidates as a whole 
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 Vote for an individual nominee 
1. Mr. Anant Gatepithaya 
� Approve 
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� Disapprove 
� Abstain 

2. Mr. Sermkhun Kunawong 
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 6     To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2013 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 7    To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2013 
and to fix remuneration 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 
Agenda 8    Other matters (if any)  
 
 The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 (5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 
invalid and not my voting as a shareholder 
 (6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agendum specified above, including 
the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and 
vote as to his/her consideration. 
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Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
     Signed......................................................Grantor 
                (....................................................) 
 

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

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

Signed......................................................Proxy 
                (....................................................) 
 
 
Notes 
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and 

may not split the number of share to several proxies for splitting votes. 
2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 

candidates as a whole or for an individual nominee. 
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the 

proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
4. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy in 

accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil and 
Commercial Code 
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Annex to the Proxy Form B 
 

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General 
Meeting of Shareholder for the year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure 

Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

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

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

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

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

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

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

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

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

 Vote for all the nominated candidates as a whole 
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

 Vote for an individual nominee 
Name……………………………………………………. 
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

Name……………………………………………………. 
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

Name……………………………………………………. 
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

Name……………………………………………………. 
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 
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Name……………………………………………………. 
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

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

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

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

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

Signed......................................................Proxy 
             (....................................................) 
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Proxy Form (C) 
 
 Written at................................................................. 
 
 Date............Month.............................B.E. 2012 
 

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

(2) Hereby appoint  
 (1) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (2) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (3) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the 
year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 

3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue. 
  (3) I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and votes therein as follows: 
� Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
� Grant partial ordinary share .........................share(s) and entitled to voting right………………… vote(s) 

(4) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
Agenda 1 To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 

1/2012 which held on Thursday 25 October 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

Duty Stamp 

 Baht 9o 
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� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
Agenda 2    To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2013 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

 
Agenda 3    To consider and approve the Company’s Financial Statement, Balance Sheet and Statement of Income 

for the year ended 31 December 2012 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

 
Agenda 4   To consider and approve dividend payment  
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

  
Agenda 5   To consider and approve re-election of the directors who are due to retire by rotation and 

appointment of new director to replace the retire directors 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Vote for all the nominated candidates as a whole 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
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� Abstain.........................................................vote(s) 
� Vote for an individual nominee 

1. Mr. Anant Gatepithaya 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

� Vote for an individual nominee 
2. Mr. Sermkhun Kunawong 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
 
Agenda 6    To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2013 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

 
Agenda 7   To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending 31 December 2013 

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

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

 
Agenda 8 Other matters (if any) 
 
 The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
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(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 

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

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

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

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

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

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

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

Custodian 
3. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 

and may not split the number of share to several proxies for splitting votes. 
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4. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated 
candidates as a whole or for an individual nominee. 

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

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General 
Meeting of Shareholder for the year 2013 at on Thursday 25 April 2013 at Fortune 2-3, The Grand Mercure 

Fortune Hotel, Fortune Town Bldg. 3rd Floor, 1 Ratchadapisek Road, Din Daeng, Bangkok 10400 or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� Vote for all the nominated candidates as a whole 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

� Vote for an individual nominee 
Name…………………………………………………. 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

� Vote for an individual nominee 
Name…………………………………………………. 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

� Vote for an individual nominee 
Name…………………………………………………. 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

� Vote for an individual nominee 
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Name…………………………………………………. 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

� Vote for an individual nominee 
Name…………………………………………………. 
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

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

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

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

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

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

ชื3อ-สกลุ : นายอนนัต์  เกตพิุทยา   อาย ุ: ;� ปี 

ที3อยู ่: ;hi ซอยนวมินทร์ ��q แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร �o9qo 

 

การมีสว่นได้เสยีในวาระที3เสนอในการประชมุสามญัประจําปี 9::;: 

 

ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระที3เสนอในการประชมุครั Zงนี Z ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
ประจาํปี ())* 
 

ผู้ ถือหุ้นที3มีความประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระที3บริษัทกําหนด โปรดกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ และสง่กลบัมาที3 
 

บริษัท ซีเอ็มโอ จาํกดั(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์) 
���� ซอยลาดพร้าวi�  ถนนลาดพร้าว  แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร �oq�o 
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เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถอืหุ้น 
 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
•    สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี3 หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าวที3ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ ถือหุ้นพร้อมทั Zงลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
•    สาํเนาหนงัสอืรับรองของนิตบิคุคลอายไุมเ่กิน q เดือน ซึ3งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอํานาจลงลายมือชื3อของนิติ
บคุคลนั Zนๆ 
•    สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี3 หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าว ที3ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มีอํานาจลงลายมอืชื3อดงักลา่วพร้อมทั Zงลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนทีOเกีOยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 ข้อ 9�. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน � เดือน นบัแตว่นัสิ Zนสดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

            การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื3นนอกจากที3กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื3อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ � ใน : ของ
จํานวนหุ้นที3จําหนา่ยได้ทั Zงหมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 9: คน ซึ3งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ � ใน �o ของจํานวนหุ้นที3
จําหนา่ยได้ทั Zงหมด จะเข้าชื3อกนัทําหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื3อใดก็ได้ แตต้่อง
ระบเุหตผุลในการที3ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี Z ให้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
� เดือนนบัแตว่นัที3ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

            ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที3อนัเป็นที3ตั Zงสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื3น ทั3ว
ราชอาณาจกัร 

 

 ข้อ 9:. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที3 วนั เวลา ระเบียบ วาระ
การประชมุ และเรื3องที3จะเสนอตอ่ที3ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเรื3องที3จะเสนอเพื3อทราบ เพื3อ
อนมุตัิหรือเพื3อพิจารณา รวมทั Zงความเห็นของคณะกรรมการในเรื3องดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไมน้่อยกวา่ � วนั ก่อน
วนัประชมุ และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ตดิตอ่กนั q วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ q วนั 

 

 ข้อ 9;. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคอื3นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที3และลายมือชื3อของผู้ ถือหุ้นที3มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที3นายทะเบียนกําหนด 

              หนงัสอืมอบฉนัทะนี Zจะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ที3ประธานกําหนด ณ ที3ประชมุก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

 ข้อ 9�. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 9: คน และ
ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ � ใน q ของจํานวนหุ้นที3จําหนา่ยได้ทั Zงหมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมา
ประชมุไมน้่อยกวา่กึ3งหนึ3งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Zงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ � ใน q ของจํานวนหุ้นที3จําหนา่ย
ได้ทั Zงหมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

             ในกรณีที3ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครั Zงใด เมื3อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ � ชั3วโมง จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ3งมาเข้า
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามที3กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นการระงบั
ไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนั Zนมใิชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุครั Zงใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ � วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั Zงหลงัไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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              ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั3งเป็นประธานที3ประชมุ ถ้าไมม่ีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไมม่ีหรือ
มีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที3ได้ ก็ให้ที3ประชมุเลอืกตั Zงผู้ ถือหุ้นคนหนึ3งซึ3งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

 

 ข้อ 9h. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หนึ3งหุ้นมีหนึ3งเสยีงและมตขิองที3ประชมุผู้ ถือหุ้นนั Zนให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี Z 

(1) ในกรณีปกตใิห้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ3งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที3ประชมุออกเสยีงเพิ3มขึ Zนอีกเสยีงหนึ3งเป็นเสยีงชี Zขาด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี Z ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ q ใน � ของจํานวนเสยีงทั Zงหมดของผู้ ถือหุ้นซึ3งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั Zงหมดหรือบางสว่นที3สาํคญัให้แก่บคุคลอื3น 

(ข) การซื Zอหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื3นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญา เกี3ยวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททั Zงหมดหรือบางสว่นที3
สาํคญั การมอบหมายให้บคุคลอื3นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื3นโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ3มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ3มหรือลดทนุของบริษัท 

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อ 9i. กิจการอนัที3ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี Z 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที3เสนอตอ่ที3ประชมุแสดงถึงผลการดําเนินการของบริษัทในรอบปีที3

ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีที3ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไรและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

(4) เลอืกตั Zงกรรมการแทนกรรมการที3ออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตั Zงผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื3นๆ 

 

ข้อ qo.ในกรณีที3บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้ารายการที3เกี3ยวโยงกนัหรือรายการที3เกี3ยวกบัการได้มาหรือจําหนา่ย ไป
ซึ3งสนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ที3กําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที3
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ใช้บงัคบักบัการทํารายการที3เกี3ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ3งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที3ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเรื3องนั Zนๆด้วย 
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เอกสารประกอบ 
การประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ประจาํปี ())* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

CMO Public Company Limited ���� Soi Ladprao 94, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310      
Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640   63 

ข้อมูลทางการเงนิทีOสาํคัญ 
 

(หน่วย: พนับาท)

2552 2553 2554 2555 2552 2553 2554 2555

ผลการดําเนินงาน:

  รายได้จากการให้บริการ 741,410         869,574         819,687         1,237,280      495,857         572,829         531,648         803,944         

  รายได้รวม 745,225         874,645         822,281         1,243,232      498,999         604,415         558,528         855,188         

  ต้นทนุการให้บริการ 606,476         668,658         648,153         968,402         412,670         474,136         470,894         695,106         

  กําไรขั Zนต้น 134,934         200,916         171,534         268,877         83,187            98,693            60,754            108,837         

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 125,190         132,994         179,477         153,513         122,778         62,595            104,901         64,125            

  ดอกเบี Zยจ่าย 12,897            14,487            16,204            11,436            10,525            11,624            12,907            6,182              

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 6,264              16,720            13,272            17,457            4,633              7,444              -                  2,922              

  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (5,603) 41,786 (34,826) 92,423 (51,606) 48,617            (30,174) 86,852            

ฐานะทางการเงิน:

  สินทรัพย์รวม 570,890         727,646         710,275         734,455         461,226         642,874         509,155         463,463         

  หนี Zสินรวม 322,894         436,177         414,012         356,151         267,104         400,135         324,327         195,612         

  ส่วนของผู้ ถือหุ้น 247,996         291,470         296,263         378,304         194,122         242,739         184,828         267,851         

อัตราส่วนทางการเงิน:

  อตัรากําไรขั Zนต้น (%) 18.20% 23.11% 20.93% 21.73% 16.78% 17.23% 11.43% 13.54%

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) 1.83% 8.39% -0.65% 9.81% -7.35% 11.82% -3.25% 11.94%

  อตัรากําไรสทุธิ (%) -0.76% 4.81% -4.25% 7.47% -10.41% 8.49% -5.68% 10.80%

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -2.24% 15.49% -11.85% 27.40% -23.47% 22.26% -14.11% 38.37%

  กําไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น (บาท) (0.06) 0.25 (0.26) 0.55                (0.34) 0.32 (0.20) 0.56

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 1.01 0.75 0.94 0.98 0.93 0.69 0.89 1.15

  อตัราส่วนหนี Zสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.30 1.50 1.40 0.94 1.38 1.65 1.75 0.73

 งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
 

หมายเหตุ  
ทา่นผู้ ถือหุ้นที3มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปีแบบรูปเลม่ เพืOอใช้สาํหรับการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นในวนัทีO () 

เมษายน ())* โปรดติดตอ่ขอรับได้ที3 
 

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชยัสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ o-9::i o:o: ตอ่ ��o หรือ e-mail: piyamart@com-group.com 
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุม 
 
วาระทีO ] พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

• นโยบายการจ่ายเงินปันผล 
 บริษัทมีนโยบายในการจา่ยเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ �o ของกําไร สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และ
สาํรองตามกฏหมาย ทั Zงนี Zขึ Zนอยูก่บัภาวะเศรษฐกิจผลการดาํเนินงานของบริษัทฯในชว่งปีที3ผา่นมา และโครงการในการดําเนิน
ธุรกิจใน อนาคตของบริษัทฯ   
 

• อตัราเงินปันผลเทียบกบักําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 
 ในรอบปี 9::: บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) มีผลกําไรสทุธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวน h;,h:9,��i.:: 
ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที3ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารจ่ายเงินปันผล สาํหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 9::: ในอตัรา o.�o บาทตอ่หุ้น 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 2554 2553 2552

(เสนอ) จ่ายระหว่างกาล

1. กําไรสุทธิ 86,852,419.55    (30,173,811.50) 48,617,071.53    (51,605,800.51)

2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 187,714,335.00  150,000,000       150,000,000       150,000,000       150,000,000.00  

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.10 0.2778 งดจ่าย 0.20 งดจ่าย

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั Zงสิ Zน (บาทต่อหุ้น) 18,771,433.50    41,670,000.00    งดจ่าย 30,000,000.00    งดจ่าย

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล 18.18% 47.98% งดจ่าย 62.50% งดจ่าย

2555

 
    

วาระทีO )  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั [งกรรมการแทนกรรมการทีOครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 กระบวนการคดัเลอืกผู้ดํารงตาํแหนง่กรรมการของบริษัทนั Zน ไมไ่ด้ผา่นคณะกรรมการสรรหา เนื3องจากปัจจบุนับริษัท
ยงัไมม่กีารแตง่ตั Zงคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านตา่งๆ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์และความเชี3ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในชว่งที3ผา่นมาแล้ว มีความเห็นวา่  นายอนนัต์ เกตพิุทยา และ นายเสริมคณุ คณุาวงศ์ มคีณุสมบตัิเหมาะสม สมควร
เลอืกตั Zงเป็นกรรมการของบริษัทโดยมีข้อมลูเพิ3มเติมเพื3อให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดงันี Z 
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1. นายอนันต์ เกตุพทิยา อาย:ุ ;� ปี  สญัชาต:ิ ไทย  
การศกึษา :  ปริญญาโทด้านการจดัการสถาบนับณัฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร์)  
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  DAP 7/2004 จาก IOD 
 ACP 2/2004  
 DCP 17/2002 
   ประสบการณ์การทํางาน :   
 9:�; – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ 
 9::� – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร์ พร็อพเพอร์ตี Z จํากดั 
 9::o – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. บริหารสนิทรัพย์ ทา่เรือดอนสกั-สมยุ 
 9::o – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไฮโดรเท็ค 
 9:�� – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ฟอร์จนูพาร์ทอินดสัตรี Z 
 9:�� – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ. ศภุาลยั 
 9:�q – ปัจจบุนั กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท จดัหางาน เดอะบิลเลี3ยน โซลชูั3น 
 
ประเภทกรรมการที3จะเสนอแตง่ตั Zง : กรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในบริษัท : �;,ooo หุ้น คิดเป็น ร้อยละ o.o� ของหุ้นที3มสีทิธิออกเสยีงทั Zงหมด (ณ วนัที3 � มีนาคม 9::;) 
การเป็นกรรมการในกิจการที3เป็นบริษัทจดทะเบียนอื3น : มี 
การเป็นกรรมการในกิจการที3ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : มี 
การเป็นกรรมการในกิจการอื3นที3อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมม่ี  
จํานวนปีที3เป็นกรรมการ : h ปี 
การเข้าประชมุในรอบปี 9::: : คณะกรรมการบริษัท :/: ครั Zง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ �/� ครั Zง 
 
บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที3 กจ.

�9/9:�q โดยมีข้อมลูเกี3ยวกบัการมีสว่นได้เสยีเพิ3มเติมดงันี Z 
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ผู้ได้รับการเสนอชืOอเป็นกรรมการอิสระ

นายอนันต์ เกตุพิทยา

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันทีO 1 มีนาคม 2556

   - จํานวนหุ้นสามัญ 16,000

   - จํานวนสิทธิ ESOP 144,000

   - สัดส่วนของจํานวนหุ้นที3มีสิทธิออกเสียงทั Zงหมด 0.01%

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี[ กับบริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีO

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีOผ่านมา

   1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที3มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็น

       พนักงาน ลูกจ้าง หรือที3ปรึกษาที3ได้รับเงินเดือนประจํา

   2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น

   3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มี

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย

 
 

2. นายเสริมคุณ คุณาวงศ์  อาย:ุ :9 ปี สญัชาต:ิ ไทย 
การศกึษา :  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  DAP 10/2004 จาก IOD 
ประสบการณ์การทํางาน :   
 9::� – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บริษัท เอ็กซ์โปซชิั3น เทคโนโลยี จํากดั 
 9:�; – ปัจจบุนั ประธานเจ้าหน้าที3บริหาร  บมจ. ซีเอ็มโอ 
 9:�; – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์ จํากดั 
 9:9i – ปัจจบุนั ประธานกรรมการ   บริษัท ดิอายส์ จํากดั  
 
ประเภทกรรมการที3จะเสนอแตง่ตั Zง : กรรมการ 
การถือหุ้นในบริษัท :  �,:o9,ooo หุ้น คิดเป็น ร้อยละ �.oo ของหุ้นที3มีสทิธิออกเสยีงทั Zงหมด (ณ วนัที3 �มีนาคม 9::;) 
การเป็นกรรมการในกิจการที3เป็นบริษัทจดทะเบียนอื3น : ไมม่ี 
การเป็นกรรมการในกิจการที3ไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : ไมม่ี 
การเป็นกรรมการในกิจการอื3นที3อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมม่ี 
จํานวนปีที3เป็นกรรมการ : h ปี 



 
 

CMO Public Company Limited ���� Soi Ladprao 94, Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310      
Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640   67 

การเข้าประชมุ : คณะกรรมการบริษัท :/: ครั Zง 
 

วาระทีO *  พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี ())* 

  การกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัทไมไ่ด้ผา่นคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เนื3องจากปัจจบุนับริษัทยงั
ไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ตามการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการได้ผา่นการพิจารณาอยา่ง
รอบคอบจากที3ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดาํเนินงานที3ผา่นมาของบริษัท
แล้ว เห็นสมควรกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดงันี Z 
 

ปี 2556

เสนอ อนุมัติ จ่ายจริง

1. ค่าตอบแทนรายปี

  1.1 ค่าตอบแทนต่อคน

          - ประธานกรรมการ 440,000                 400,000                 400,000                 

          - รองประธานกรรมการ และ  - - -

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 396,000                 360,000                 360,000                 

          - กรรมการตรวจสอบ 264,000                 240,000                 240,000                 

          - กรรมการ 3 ท่าน ท่านละ 220,000                 200,000                 200,000                 

  1.2 ค่าตอบแทนรวมทั Zงชุด 1,760,000             1,600,000             1,600,000             

2.ค่าบําเหน็จพิเศษ

   - คณะกรรมการทั Zงชุด ไม่เกิน 1,760,000 ไม่เกิน 1,600,000 1,600,000             

3.ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 3,520,000 ไม่เกิน 3,340,000  -

ปี 2555
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรมการ

 
 

วาระทีO f  พิจารณาและอนุมัติแต่งตั [งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาํปี ())* 
เพื3อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 9:q: ซึ3งกําหนดให้ที3ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัแตง่ตั Zงผู้สอบ

บญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที3ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตั Zงผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จํากดั ตามรายชื3อตอ่ไปนี Zเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 9::: โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ3งตอ่ไปนี Z เป็นผู้ ทํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 q:oo 
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2. นายวชิยั รุจิตานนท์   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 �o:� 
3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 q�i: 
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 :i�; 
5. นายยทุธพงษ์  เชื Zอเมืองพาน  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที3 i��:  

 ผู้สอบบญัชีตามรายชื3อที3เสนอมานั Zน ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ที3เกี3ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัท ทั Zงนี Zบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก ; บริษัท  โดยข้อมลูเกี3ยวกบัคา่สอบบญัชี
เป็นดงันี Z 

หน่วย:บาท

บาท %

ค่าสอบบัญชี 825,000             660,000     165,000     25.00%

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 475,000             375,000     100,000     26.67%

ค่าบริการอืOน ไม่มี ไม่มี - -

รวม 1,300,000          1,035,000  265,000     25.60%

เพิOมขึ [น / ลดลง
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2555

 
 
   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบตังิานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เห็นวา่มคีวาม
เหมาะสม โดยผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิหน้าที3ด้วยดตีลอดมา สาํหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี นั Zน คณะกรรมการตรวจสอบมี
ความเห็นวา่เหมาะสมกบัขนาดและจํานวนรายการรวมทั Zงสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
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แผนทีOโรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพ 
Map of The Grand Mercure Fortune Bangkok  

 

 
 


