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วนัที6 � เมษายน <==�  
 
เรื6อง     ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� 
 
เรียน    ท่านผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
 
สิ6งที6ส่งมาด้วย    �. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั [งที6 �/<==\ 
  <. รายงานประจําปี <==\ ในรูปแบบ CD-Rom 
 3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 �. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 =. รายละเอียดกรรมการอิสระที6บริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 h. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� 
 \. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นที6เกี6ยวข้องกบัการประชมุผู้ถือหุ้น  
 �. รายละเอียดประกอบวาระการประชมุ 
 �. แผนที6แสดงสถานที6ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยที6ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั [งที6 �/<==� ซึ6งจัดขึ [นเมื6อวันพธุที6 <= 
กุมภาพนัธ์ <==� เวลา �=.op น. ได้มีมติให้นดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� ในวันพฤหัสบดทีีO PQ เมษายน ())* 
เวลา TQ.QQ น. ณ ห้องเลอ โลตัส T โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขทีO (QZ ถนนรัชดาภิเษก ห้วย
ขวาง กรุงเทพมหานคร TQP(Q เพื6อพจิารณาเรื6องต่างๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี [ 
 
วาระทีO T พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั\งทีO  1/())^ ซึO งประชุมเมืOอ วันอังคารทีO  (`       

เมษายน ())^ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดงักลา่วถูกต้อง
ตรงตามมตขิองที6ประชมุ ที6ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
วาระทีO ( พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี ())^  
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ว่า ที6ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงาน
ผลการดํานนิงานของบริษัทในรอบปี <==\  

 



 

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

3 

วาระทีO P    พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี 
())^ สิ \นสุดวนัทีO PT ธันวาคม ())^ ทีOผู้สอบบัญชไีด้ตรวจสอบแล้ว 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที6ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิบญัชีงบ
แสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปี <==\ สิ [นสดุวนัที6 o� ธันวาคม <==\ ที6
ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วดงักลา่ว 

 
วาระทีO Z  พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล 
     

ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที6ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิการงดจ่ายเงิน
ปันผล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั [งแต่วนัที6 � มกราคม <==\ ถึงวนัที6 o� ธันวาคม <==\    

 

วาระทีO ) พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั \งกรรมการแทนกรรมการทีOครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบงัคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่ง � ใน o ปีนี [มีกรรมการครบวาระต้องออกจากตําแหน่งจํานวน < ท่านจากกรรมการได้แก่ �. รศ.จุมพล 
รอดคําดี และ <. ดร.ชเล คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ6ง 
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรนํารายชื6อกรรมการที6ครบกําหนดออกจากตําแหน่งในปีนี [
เสนอที6ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณากลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ6ง คือ �. รศ.จุมพล รอดคําดี  <. ดร.ชเล 
คณุาวงศ์ 

 
วาระทีO g   พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี ())* 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที6ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท สาํหรับปี <==� ไว้เป็นจํานวนเงินไม่เกิน o,=<p,ppp บาท 

 
  

วาระทีO ^ พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั \งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาํปี ())* 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตั [ง นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล 
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 o=pp หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้ สอบบัญชีทะเบียนเลขที6 �p=� หรือ นายเสถียร 
วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 o��=หรือ นางสาวกลุธิดา  ภาสรุกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 =��h หรือ
นายยทุธพงษ์  เชื [อเมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที6 ���=  แห่งบริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จํากัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจําปี <==� และกําหนดคา่ตอบแทนเป็นจํานวนเงินไม่เกิน �,�<p,ppp บาท 
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วาระทีO * พจิารณาเรืOองอืOน ๆ (ถ้าม)ี 
 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทกุท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� ตามวัน เวลา และสถานที6
ดงักล่าว หากท่านไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื6นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงในที6ประชมุ
ตามหนงัสอืมอบฉนัทะที6แนบมานี [ 
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
               

                 
      นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
         ประธานกรรมการ 
                          บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
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April 1, 2015 
 
Subject:  Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2015 
To:  Shareholders  

 CMO Public Company Limited 
 
Attachments:  1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.  1/2014 
 2. Annual Report for the year 2014 in CD-rom 
 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 2015 
 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. 1/2015 of CMO Public Company Limited (“the 

Company”) held on Wednesday 25 February 2015 at 15.30 hrs, the Board of Directors has passed the resolutions 
to approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2015 on Thursday 30 April 
2015 at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, 
Bangkok 10320 to consider and approve the following agendas: 
 
Agenda 1  To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014 which 

held on Tuesday 29 April 2014 
  

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 Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014. 
 

Agenda 2   To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2014 
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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 
2014. 

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

Income for the year ended December 31, 2014 
 

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 Sheet and Statement of 
Income for the year ended December 31, 2014 which was audited by the Company’s auditor. 

 
Agenda 4  To consider and approve no dividend payment for the Year 2014. 
 
Opinion of the Board of Directors:  The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder should 
approve no dividend payment for the fiscal year 2014. 
 
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 retire from the position. This year, there are 2 of 
Directors have to retire which are Associate Professor Jumphol Rodcumdee and Dr.Chalay Kunawong 
and these directors have the right to come back into the board in the later period. 

 
The Board of Directors has agreed to propose Associate Professor Jumphol Rodcumdee and 
Dr.Chalay Kunawong to be re-elected in the next period. 

   
Agenda 6  To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2015 
  

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 2015 
which amounted not exceeding Baht 3,520,000. 
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Agenda 7  To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2015 
and to fix remuneration 

 
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors agreed upon Mr. Vichai Ruchitanont, CPA 
No.4054 or Mr. Atipong Atipongsakul, CPA No.3500 or Mr. Satean Wongsanun, CPA No.3495 or Miss 
Kultida Phasurakul, CPA No.5946 or Mr.Yudapong Chaemeanpan, CPA No.9445 of ANS Audit Co., 
Ltd. To be the Company’s auditors for the year 2015 with remuneration not exceeding Baht 1,820,000. 

 
Agenda 8  Other matters (if any) 
 

The Company cordially invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for 
the year 2015 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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รายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถอืหุ้นของบริษัท ประจาํปี พ.ศ. "##7 

ของ 
บริษทั ซีเอ็มโอ  จํากดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที/ประชุม 
 

ประชุมเมื
อวนัที
 �� เมษายน ���� เวลา �.�� น. ณ หอ้งสโรชา โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที
 ��+ 
ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร .���� 
 
รายชื/อกรรมการที/เข้าร่วมประชุม 
..  นายรัตนาวธุ    วชัโรทยั   ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
�.  นายเสริมคุณ   คุณาวงศ ์   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ที
บริหาร 
3.  นายอนนัต ์  เกตุพิทยา   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
+.  นายชเล   คุณาวงศ ์   กรรมการ 
 
รายชื/อผู้ที/เข้าร่วมประชุม 
.. นายพทิกัษ ์  พงษหิ์รัญเจริญ  ประธานเจา้หนา้ที
การเงิน 
�. นายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ          ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 
�. นายยทุธพงศ ์ เชื;อเมืองพาน       ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั 

 
เริ/มการประชุม 
 

เริ
มประชุมเวลา �.�� น. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั ประธานกรรมการเป็นประธานในที
ประชุม แถลงวา่ ขณะนี;มีผูถื้อหุน้
เขา้ร่วมประชุมทั;งดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะจาํนวน .�� ราย จาํนวนหุน้ทั;งสิ;น ??,���,�A� หุน้ คดิเป็นร้อยละ +A.�. จาก
จาํนวนหุน้ที
เรียกชาํระแลว้ทั;งสิ;น .��,���,��� หุน้ ซึ
งครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัแลว้ 

และเพื
อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอชี;แจงใหที้
ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอื
นก็ใหถื้อวา่อนุมติั ถา้มีผูใ้ดคดัคา้นขอใหย้กมือและออกเสียงลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้หนึ
งคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที
ตนถืออยู ่ กล่าวคือ หนึ
งหุน้เท่ากบัหนึ
งเสียง จึงขอรายงานใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบ และขอใหต้วัแทนจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จาํกดั ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน ในที
ประชุมดว้ย 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและไดเ้ริ
มการประชุม ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี;  
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วาระที/ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั4งที/ 1/"##6 ซึ/งประชุมเมื/อวันพฤหัสบดีที/ "# เมษายน 

"##6 
ประธานเสนอใหที้
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของ 
บริษทั ประจาํปี พ.ศ. ���A ซึ
งประชุมเมื
อวนัที
 �� เมษายน ���A 
 

มติ  ที
ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง ??,���,�A� หุน้/เสียง รับรองรายงานการ 
ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจาํปี พ.ศ. ���A 

 
วาระที/ " พจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี "##6 

ประธานมอบหมายใหน้ายเสริมคุณ คุณาวงศ ์ เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ���A และ
เสนอใหที้
ประชุมพจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ���A 

 
นายเสริมคุณ คุณาวงศ ์ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ���A ซึ
งมีเนื;อหาโดยสรุปเกี
ยวกบั 
- ผลงานเด่นของบริษทัในรอบปี ���A 
- รายไดแ้ละกาํไรสุทธิเปรียบเทียบปี ���� – ���A 
- ชี;แจงผลการดาํเนินงาน 
- ทิศทางธุรกิจดา้นการตลาดในปี ���� 

  
ในระหวา่งการชี;แจงวาระนี;  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ
มจาํนวน . ราย จาํนวนหุน้ทั;งสิ;น .��,��� หุน้/เสียง ทาํใหมี้ผูมี้สิทธิออก
เสียงในวาระนี;จาํนวน  ?�,��A,��� หุน้/เสียง 

 
มติ  ที
ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง  ?�,��A,��� หุน้/เสียง รับทราบรายงานผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ���A 

 

วาระที/ ; พจิารณา อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกําไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทประจาํปี "##6 สิ4นสุด

วันที/ ;1 ธันวาคม "##6 ที/ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
ประธาน มอบหมายให้นายพทิกัษ ์   พงษหิ์รัญเจริญ เป็นผูร้ายงานบญัชีงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชี

กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัที
ผูส้อบบญัชีได้ตรวจสอบแลว้ ประจาํปี ���A สิ;นสุดวนัที
 �. ธันวาคม ���A  และเสนอ
ให้ที
ประชุมพิจารณาอนุมติับญัชีงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี พ.ศ. ���A ของบริษทั 
สิ;นสุด ณ วนัที
 �. ธนัวาคม ���A ที
ผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ 
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  ในระหวา่งการชี;แจงวาระนี;  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ
มจาํนวน .� ราย จาํนวนหุน้ทั;งสิ;น ?�,�A� หุน้/เสียง 
ทาํใหมี้ผูมี้สิทธิออกเสียงในวาระนี;จาํนวน ??,�A?,.�+ หุน้/เสียง 
 
 หลงัจบการรายงานไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูลเพิ
มเติมดงันี;  
 .. ตามที
ไดร้ายงานวา่มีการลงทุนในโครงการ Bangkok Creative Playground เสร็จสิ;นเรียบร้อยแลว้นั;น บริษทัฯ จะ
จดัการอยา่งไรกบัอาคารสาํนกังานเก่าทั;งหมด 
 นายเสริมคุณ  คุณาวงศ ์ ชี;แจงวา่ บริษทัฯ ไดมี้การประกาศขายอาคารสาํนกังานเก่าทั;งหมด เพื
อนาํเงินมาลดวงเงิน
สินเชื
อที
ใชใ้นโครงการ Bangkok Creative Playground ตามที
เคยชี;แจงไวแ้ลว้ก่อนหนา้นี;  ซึ
งขณะนี;ขายไปแลว้ � อาคาร คงเหลือ
อีก . อาคาร 
 
 �. ลูกหนี;สถาบนัการศึกษาที
แจง้ไวใ้นงบการเงินปัจจุบนัมีสถานะเป็นอยา่งไรบา้ง 
 นายเสริมคุณ  คุณาวงศ ์ชี;แจงวา่ สถานะถือวา่เป็นปรกติ ยงัมีการจ่ายชาํระเงินเขา้มาตามที
ไดม้ีการตกลงไว ้
 นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั ชี;แจงเพิ
มเติมวา่ ลูกหนี;รายที
ติดคา้งนี; เป็นสถาบนัการศึกษาของภาครัฐ ถือไดว้า่มีความมั
นคง
และเชื
อถือไดว้า่จะสามารถชาํระหนี;ไดค้รบถว้น แต่อาจจะมีเรื
องของระยะเวลาชาํระหนี; ที
อาจยาวนานบา้ง ทั;งนี; เพราะตอ้งรอ
งบประมาณที
จะไดม้าจากส่วนของรัฐบาลดว้ยส่วนหนึ
ง 
 
มติ  ที
ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง ??,�A?,.�+ หุน้/เสียง อนุมติับญัชีงบแสดงฐานะ
การเงิน และบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี พ.ศ. ���A ของบริษทั สิ;นสุด ณ วนัที
 �. ธนัวาคม ���A ที
ผูส้อบบญัชีได้
ตรวจสอบแลว้ 

 

วาระที/ ?  พจิารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล 
   ประธานเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั;งแต่วนัที
 . มกราคม 

���A ถึงวนัที
 �. ธนัวาคม ���A ในอตัราหุน้ละ �..� บาท ซึ
งมีผลประกอบการสาํหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ มีกาํไรสุทธิ 
�+,++�,���.?A บาท โดยกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 �� พฤษภาคม ���� กาํหนดวนัรวบรวมรายชื
อผูถื้อหุน้ที
มีสิทธิรับเงินปัน
ผลประจาํปี ���A (Record Date) ในวนัที
 ? พฤษภาคม ���� และใหร้วบรวมรายชื
อตามมาตรา ��� ของพระราชบญัญติั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน (Closing Date) ในวนัที
 � พฤษภาคม ���� 
 
 ในระหวา่งการชี;แจงวาระนี;  มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิ
มจาํนวน .� ราย จาํนวนหุน้ทั;งสิ;น ��?,��� หุน้/เสียง ทาํใหมี้ผู ้
มีสิทธิออกเสียงในวาระนี;จาํนวน ?�,��A,��� หุน้/เสียง 

 
มติ  ที
ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง ?�,��A,��� หุน้/เสียง อนุมติัการจ่ายเงินปันผล
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั;งแตว่นัที
 . มกราคม ���A� ถึงวนัที
 �. ธนัวาคม ���A ในอตัราหุน้ละ �..� บาท โดยกาํหนดจ่ายเงิน
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ปันผลในวนัที
 �� พฤษภาคม ���� กาํหนดวนัรวบรวมรายชื
อผูถื้อหุน้ที
มีสิทธิรับเงินปันผลประจาํปี ���A (Record Date) ในวนัที
 
? พฤษภาคม ���� และใหร้วบรวมรายชื
อตามมาตรา ��� ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมดุ
ทะเบียน (Closing Date) ในวนัที
 � พฤษภาคม ���� 
 
วาระที/ 5 พจิารณาและอนุมัติแต่งตั4งกรรมการ แทนกรรมการที/ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

เนื
องจากเป็นวาระที
นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั (ประธาน) มีส่วนไดเ้สีย ประธานจึงขอใหน้ายเสริมคุณ  คุณาวงศ ์
ทาํหนา้ที
ประธานในที
ประชุมแทนในวาระนี;  

นายเสริมคุณ  ไดแ้จง้ต่อที
ประชุมวา่มีกรรมการที
ครบกาํหนดออกตามวาระ � ท่านคือ นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั 
และนางสาวสุรีย ์ สิริกรณ์ โดยนางสาวสุรีย ์ สิริกรณ์ นั;นไม่ประสงคจ์ะดาํรงตาํแหน่งต่อ จึงเสนอต่อที
ประชุมพิจารณาเลือกตั;ง
นายรัตนาวธุ  วชัโรทยั ซึ
งพน้จากตาํแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งดงัเดิมเพียงท่านเดียว 

 
มติ  ที
ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง ?�,��A,��� หุน้/เสียง เลือกตั;งนายรัตนาวธุ  วชัโรทยั 
กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ
ง  
 
 หลงัจบการรายงานไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูลเพิ
มเติมดงันี;  
 .. การที
นางสาวสุรีย ์สิริกรณ์ ลาออกจากผูบ้ริหาร บริษทั พเีอม็ เซ็นเตอร์ จาํกดั และไม่กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ
อีก เป็นเพราะการที
บริษทั พีเอม็ เซ็นต ์จาํกดั มีผลขาดทุนใช่หรือไม่ 
 นายเสริมคุณ ชี;แจงวา่ การลาออกของนางสาวสุรีย ์ สิริกรณ์ นั;นไม่เกี
ยวกบัผลดาํเนินงานของบริษทั พเีอม็ เซ็นเตอร์ 
จาํกดั แต่อยา่งได แต่เป็นเพราะ นางสาวสุรีย ์ สิริกรณ์ มีความงประสงคจ์ะเกษยีญอายงุานก่อนครบกาํหนด (Early Retire) ซึ
ง
นางสาวสุรีย ์สิริกรณ์ ยงัคงช่วยเหลืองานของกลุ่มบริษทัอยูใ่นฐานะที
ปรึกษาของกิจการ 
 
วาระที/ 6 พจิารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
  ประธานขอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมตัิคา่ตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษทั สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. ���� 
ซึ
งกาํหนดเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 3,520,000 บาท  
 
มติ  ที
ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียง  เห็นดว้ย ?�,�A�,A�� หุน้/เสียง ไม่เห็นดว้ย ��� หุน้/เสียง และงด
ออกเสียง ..,��� หุน้/เสียง ในการอนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษทั สาํหรับปีปฏิทิน พ.ศ. ���� ไวเ้ป็นจาํนวนเงิน
ไม่เกิน �,���,��� บาท 
 
วาระที/ 7 พจิารณาและแต่งตั4งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจําปี "##B 
  ประธานไดเ้สนอต่อที
ประชุมพิจารณาแต่งตั;งนายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที
 ���� หรือ 
นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที
 +��+  หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที
 �+�� หรือ นางสาว
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กลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที
 ��+A  แห่งบริษทั เอเอน็เอส  ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี ���� 
และกาํหนดคา่ตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน .,���,��� บาท 
 
มติ  ที
ประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย ?�,��A,��� หุน้/เสียง ไม่เห็นดว้ย ��� หุน้/เสียง และงด
ออกเสียง � หุน้/เสียง แต่งตั;งนายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที
 ���� หรือ นายวชิยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขที
 +��+  หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขที
 �+�� หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชี
ทะเบียนเลขที
 แห่งบริษทั เอเอน็เอส  ออดิท จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี ���� และกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวน
เงินไม่เกิน .,���,��� บาท 
 
ระเบียบวาระที/ 8  เรื/องอื/นๆ 

   - ไม่มี -  

 
ประธานไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามขอ้มลูเพิ
มเติมหรือไม่ และมีผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มลู

เพิ
มเติมดงันี;  
1. โครงการที/เกี/ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริตซึ/งตลาดหลกัทรัพย์ และกลต. ให้การสนับสนุนอยู่นั4น 

บริษัทฯ มีความคิดเห็นอย่างไร 
นายเสริมคุณ  คุณาวงศ ์ ชี;แจงวา่  บริษทัฯ มีความเห็นดว้ยในโครงการดงักล่าว เพราะบริษทัฯ เองก็
ดาํเนินนโยบายเช่นเดียวกนัในเรื
องของการหลีกเลี
ยงที
จะเกี
ยวขอ้งกบัการทุจริตในทุกระดบัและทุก
รูปแบบอยูแ่ลว้ และไดมี้การพิจารณาในที
ประชุมคระกรรมการดว้ยเช่นกนั ขณะนี;อยูใ่นระหวา่การ
ดาํเนินการ  

 
 
ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอขอ้แนะนาํเพิ
มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และปิดประชุมเวลา .�.�� น. 
 
 
 

รับรองวา่รายงานการประชมุข้างต้นถกูต้อง 

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

นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 
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หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏบัิตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
 
หลกัเกณฑ์เพื6อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั

ข้าราชการ หรือบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติตา่งด้าว โปรดแสดงใบสาํคญัประจําตวัตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดนิทาง 

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

<.� กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาตไิทยหรือสญัชาตติ่างด้าว ต้องนาํเอกสารดงันี [มาแสดงขณะ
ลงทะเบยีนเพื6อเข้าประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะที6กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะซึ6งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึ6งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

<.<  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลสญัชาตไิทย ต้องนําเอกสารดงันี [มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื6อเข้า
ประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะที6กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติิบคุคลของผู้มอบฉันทะซึ6งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะนั [น 

• สาํเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะซึ6งรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั [น 

• สาํเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะซึ6งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
 <.o  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบยีนในตา่งประเทศ ต้องนําเอกสารดงันี [มาแสดงขณะ

ลงทะเบยีนเพื6อเข้าประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะที6กรอกข้อความครบถ้วน 

• สาํเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนติิบคุคลของผู้มอบฉันทะซึ6งรับรองสาํเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะนั [น 

• สาํเนาหนงัสอืเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะซึ6งรับรองสําเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนั [น 

• สาํเนาบตัรประชาชนหรือสาํเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึ6งรับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
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กรณีมกีารมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานต่างๆมาทีOบริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 
T วันทาํการ หรือก่อนเริOมเวลาประชุมอย่างน้อยครึOงชัOวโมง เพืOอให้เจ้าหน้าทีOของบริษัทฯมเีวลาตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆให้ทนัเวลาเริOมประชุม 
 

การลงทะเบียน 
 
 
เจ้าหน้าที6บริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ6มการประชมุไม่น้อยกว่า � ชั6วโมง หรือตั [งแต่เวลา �.pp นาฬิกาเป็นต้นไป 
 
 

การออกคะแนนเสยีง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึ6งหุ้นมีเสียงหนึ6งเสยีง 
2. ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสยีง

เท่ากนั ให้ประธานในที6ประชมุออกเสยีงเพิ6มอีกเสยีงหนึ6งเป็นเสยีงชี [ขาด 
 

 
ในกรณีอื6น ซึ6งมีกฏหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนนิการให้เป็นไปตามที6

กําหนดนั [น โดยประธานในที6ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที6ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
 

ในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� ของบริษัท ในวนัพฤหัสทีO PQ เมษายน ())^ เวลา TQ.QQ น. ณ 
ห้องเลอ โลตสั T โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขทีO (QZ ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร TQP(Q บริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน) จงึได้นําส่งหนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุครั [งนี [ไว้ 3 แบบ คือ 
 

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

ประเทศเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

ในกรณีที6ท่านประสงค์จะแต่งตั [งบคุคลอื6นใดเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั [งนี [ โปรดเลือก

หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึOงเพยีงแบบเดยีวเท่านั \น และกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันั [นๆ ให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ นาํสง่ต่อประธานในที6ประชมุหรือบคุคลที6ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 เขียนที6.................................................................... 
 วนัที6............เดือน................................พ.ศ. 2558 
 

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั [งสิ [นรวม...........................หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

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

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

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

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

คนหนึ6งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื6อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในวนัพฤหัสทีO PQ เมษายน ())* เวลา TQ.QQ น. 
ณ ห้องเลอ โลตสั T โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขทีO (QZ ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร TQP(Q  หรือที6จะพงึเลื6อนไปในวนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 
 กิจการใดที6ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี [ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทาํเองทกุประการ 

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

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 

�� บาท 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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ลงชื6อ.......................................................พยาน 
             (....................................................) 
หมายเหต ุ 

1. ผู้ ถือหุ้นที6มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื6อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. การมอบฉันทะให้บคุคลอื6นเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนนั [น ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องมีอายคุรบ <p ปี 
บริบรูณ์ในวนัที6มอบฉนัทะ มิฉะนั [นการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. <=o= มาตรา �p< ประกอบมาตรา o� และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา �� 

 

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

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

(<) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซเีอม็โอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทั [งสิ [นรวม.............................หุ้น และออก
เสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

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

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

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

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

คนหนึ6งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื6อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� ของบริษัท ซเีอ็มโอ จํากดั (มหาชน)  ในวนัพฤหัสทีO PQ เมษายน ())* เวลา TQ.QQ น. 
ณ ห้องเลอ โลตสั T โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขทีO (QZ ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร TQP(Q หรือที6จะพงึเลื6อนไปในวนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 

(�) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครั [งนี [ ดงันี [ 
 
วาระทีO T พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั\งทีO  T/())^ ซึO งประชุมเมืOอ วันอังคารทีO  (`       

เมษายน ())^ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 

ปิดอากรแสตมป์ 

�� บาท 
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วาระทีO ( พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ())^ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO P  พจิารณาและอนุมัตบิัญชีงบแสดงฐานะการเงนิ และบญัชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาํปี 

())^ สิ \นสุดวนัทีO PT ธนัวาคม ())^ ทีOผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO Z  พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO 5   พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั \งกรรมการแทนกรรมการทีOครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

1. รศ.จมุพล  รอดคําด ี

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสียง 
2. ดร.ชเล  คณุาวงศ์ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสียง 
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วาระทีO 6   พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี ())* 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO ^   พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั \งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาํปี ())* 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระทีO *     พจิารณาเรืOองอืOน ๆ (ถ้าม)ี 

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

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

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

1. ผู้ ถือหุ้นที6มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื6อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตั [งกรรมการสามารถเลอืกตั [งกรรมการทั [งชดุ หรือเลือกตั [งกรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที6มีวาระที6จะพจิารณาในการประชมุมากกว่าวาระที6ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ6มเตมิได้ใน

ใบประจําต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. 
4. การมอบฉันทะให้บคุคลอื6นเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนนั [น ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องมีอายคุรบ <p 

ปี บริบรูณ์ในวนัที6มอบฉนัทะ มิฉะนั [นการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. <=o= มาตรา �p< ประกอบมาตรา o� และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา �� 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� 
ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในวันพฤหัสทีO PQ เมษายน ())* เวลา TQ.QQ น. ณ ห้องเลอ โลตัส T  โรงแรมสวิส

โซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขทีO (QZ ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร TQP(Q หรือที6จะพงึเลื6อนไปใน
วนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 
 

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

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 

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

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 

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

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 

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

 เห็นด้วย 

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

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสยีง 

 
วาระที6..............เรื6อง เลือกตั [งกรรมการ (ต่อ) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

 การแตง่ตั [งกรรมการทั [งชดุ 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสียง 

 การแตง่ตั [งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสียง 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสียง 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสียง 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
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� งดออกเสียง 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไม่เห็นด้วย 
� งดออกเสียง 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

คนหนึ6งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้าพเจ้าเพื6อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� ของบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน)  วันพฤหัสทีO PQ เมษายน ())* เวลา TQ.QQ น. ณ 
ห้องเลอ โลตสั T  โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขทีO (QZ ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร TQP(Q หรือที6จะพงึเลื6อนไปในวนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครั [งนี [ ดงันี [ 

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทั [งหมดที6ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั [งนี [ ดงันี [ 
วาระทีO T พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ น ครั\งทีO  T/())^ ซึO งประชุมเมืOอ วันอังคารทีO  (`       

เมษายน ())^ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

ปิดอากรแสตมป์ 

�� บาท 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

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

         
วาระทีO ( พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี ())^ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

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

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

 
วาระทีO P พจิารณาและอนุมัตบิัญชีงบแสดงฐานะการเงนิ และบัญชีกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาํปี 

())^ สิ \นสุดวนัทีO PT ธนัวาคม ())^ ทีOผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

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

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

 
วาระทีO Z พจิารณาและอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

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

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

 
วาระทีO ) พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั \งกรรมการแทนกรรมการทีOครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

1. รศ.จมุพล  รอดคําด ี

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

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

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

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 



 

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

27 

2. ดร.ชเล  คณุาวงศ์ 

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

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง 

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

 
วาระทีO g พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี ())* 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

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

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

 
วาระทีO ^ พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั \งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบญัชี ประจาํปี ())* 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

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

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

 
วาระทีO * เรืOองอืOนๆ (ถ้ามี) 

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

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที6ไม่เป็นไปตามที6ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี [ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนั [นไม่ถกูต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

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

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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ลงชื6อ......................................................ผู้มอบฉันทะ 
             (....................................................) 
 
     ลงชื6อ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (....................................................) 
 

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

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

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นี [ ใช้เฉพาะกรณีที6ผู้ถือหุ้นที6ปรากฏในชื6อทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตั [ง
ให้คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นให้เทา่นั [น 

2. หลกัฐานที6ต้องแนบพร้อมกับหนงัสอืมอบฉันทะ คอื 
1) หนงัสือมอบอาํนาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดยีน เป็นผู้ดําเนินการลงนามในหนงัสอืมอบฉันทะแทน 
2) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

3. ผู้ ถือหุ้นที6มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื6อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระการเลือกตั [งกรรมการสามารถเลือกตั [งกรรมการทั [งชุดหรือเลอืกตั [งกรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที6มีวาระที6จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที6ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ6มเติมได้

ในใบประจําต่อแบบหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ค. 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) ในประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี <==� ของ
บริษัท วันพฤหัสทีO PQ เมษายน ())* เวลา TQ.QQ น. ณ ห้องเลอ โลตสั T โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 

เลขทีO (QZ ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร TQP(Q หรือที6จะพงึเลื6อนไปในวนั เวลา และสถานที6อื6นด้วย 
 

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

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

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

 

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

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

  

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

 

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

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

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

 

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

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

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
� งดออกเสยีง.................................................เสียง     
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วาระที6..............เรื6อง................................................................................................................ 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

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

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

 
วาระที6..............เรื6อง เลือกตั [งกรรมการ (ต่อ) 
� (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที6เห็นสมควร 
� (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี [ 

 การแตง่ตั [งกรรมการทั [งชดุ 

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

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

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

 การแตง่ตั [งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

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

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

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

 การแตง่ตั [งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

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

 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง 

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

 การแตง่ตั [งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

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

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

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

 การแตง่ตั [งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 

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

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

 การแตง่ตั [งกรรมการเป็นรายบคุคล 
ชื6อกรรมการ.................................................................................. 

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

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

 งดออกเสยีง.................................................เสียง 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 

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

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

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

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 

หน้า.....ของจํานวน.....หน้า 
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Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote 
 

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

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

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

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

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

• a completely filled proxy letter 

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

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

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

• a completely filled proxy letter 

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

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

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

documents should be presence at the registration before entering the meeting 

• a completely filled proxy letter 

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

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

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

Registration Method 
The staff will open the registration booth at least 1 hour before the actual meeting or from 8.30 hrs 

onwards. 
 
 

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

amount of votes let the chairman of the meeting make the last vote to point out the winner. 
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Proxy Form 
 
 There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2015 on Thursday 30 April 2015 at 
Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 
10320. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow: 
 
Therefore CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow: 
 

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

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

please use only one of the given proxy documents and complete the document correctly and completely send to 
the president of the meeting or the person who is appointed by the president before attending the meeting. 
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Proxy Form (A) 
 Written at................................................................. 
 Date............Month.............................B.E. 2015 

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

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

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder 
for the 2015 on Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 

Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every 
respect. 
     Signed......................................................Shareholder 
                (....................................................) 

 

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

 

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

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

Duty Stamp 

 Baht <p  

page.....of total .....pages 
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Notes:  
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting 

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

in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil 
and Commercial Code 
 

 

page.....of total .....pages 
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Proxy Form (B) 
 
 Written at................................................................. 
 
 Date............Month.............................B.E. 2015 
 

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

(<) 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 2015 on Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 

Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue.  
(�) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 

  

Agenda 1  To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014 which 
held on Tuesday 29 April 2014 

� (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 <p 

page.....of total .....pages 
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Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2014   
� (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 December 31, 2014 
� (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 no dividend payment for the Year 2014.  
� (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: 

1. Associate Professor Jumphol Rodcumdee  
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

2. Dr. Chalay Kunawong 
� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

page.....of total .....pages 
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Agenda 6     To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2015 
� (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 2015 
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. 
 
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
     Signed......................................................Shareholder 
                (....................................................) 

 

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

 
 

page.....of total .....pages 
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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 
 

 



 

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

41 

 

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 2015 on Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, The Swissotel Le 

Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320  or at any adjournment thereof to 
any other date, time and venue. 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
� (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
� (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

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

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

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

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

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

� Approve 
� Disapprove 
� Abstain 

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

43 

 

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......................................................Shareholder 
 
                (....................................................) 

 

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

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

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

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

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

                (....................................................) 
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Proxy Form (C) 
 
 Written at................................................................. 
 
 Date............Month.............................B.E. 2015 
 

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

(2) Hereby appoint  
 (1) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (2) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (3) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the 
year 2015 at on Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 

Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
  (3) I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and votes therein as follows: 
� Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
� Grant partial ordinary share .........................share(s) and entitled to voting right………………… vote(s) 

(4) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2014 which 

held on Tuesday 29 April 2014 
� (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) 

Duty Stamp 
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� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 

 
Agenda 2    To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2014 
� (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 Statements, Balance Sheet and Statement of 

Income for the year ended December 31, 2014 
� (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 no dividend payment for the Year 2014.  
� (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: 

1. Associate Professor Jumphol Rodcumdee  
� Approve.......................................................vote(s) 
� Disapprove..................................................vote(s) 
� Abstain.........................................................vote(s) 
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2. Dr. Chalay 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 2015 
� (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 2015 

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)……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

(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 

page.....of total .....pages 
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the case that there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and 
vote as to his/her consideration. 
 
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respects. 
 
 
 
     Signed......................................................Shareholder 
                (....................................................) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C. 
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Annex to the Proxy Form (C) 
 

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General 
Meeting of Shareholder for the year 2015 on Thursday 30 April 2015 at Le Lotus I Room, The Swissotel Le 

Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to 
any other date, time and venue. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

� 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 
Name…………………………………………………. 
� Approve.......................................................vote(s) 
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� 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......................................................Shareholder 
             (....................................................) 

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

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

Signed......................................................Proxy 
             (....................................................) 
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รายละเอียดกรรมการอิสระทีOบริษัทกาํหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉันทะ 
 

ชื6อ-สกลุ : นายอนนัต์  เกตพุทิยา   อาย ุ: ho ปี 

 
การมีสว่นได้เสยีในวาระที6เสนอในการประชมุสามญัประจําปี <==�: 

 

ไม่มีส่วนได้เสยีในวาระที6เสนอในการประชมุครั [งนี [ ยกเว้น วาระการพจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
ประจาํปี ())* 

 

ผู้ ถือหุ้นที6มีความประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระที6บริษัทกําหนด โปรดกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ และสง่กลบัมาที6 
 

บริษัท ซเีอ็มโอ จาํกดั(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสมัพนัธ์) 
�/��-�� ซ.นวลจนัทร์=h ถ.นวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร �p<op 
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เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถอืหุ้น 
 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
•    สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี6 หรือหนงัสอืเดนิทาง หรือใบต่างด้าวที6ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ ถือหุ้นพร้อมทั [งลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
•    สาํเนาหนงัสือรับรองของนติบิคุคลอายไุม่เกิน o เดือน ซึ6งรับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มอีํานาจลงลายมอืชื6อของนิติ
บคุคลนั [นๆ 
•    สาํเนาบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี6 หรือหนงัสอืเดนิทาง หรือใบต่างด้าว ที6ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มอํีานาจลงลายมอืชื6อดงักลา่วพร้อมทั [งลงนามรับรองสาํเนาถกูต้อง 
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ข้อบังคบับริษัทในส่วนทีOเกีOยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 ข้อ <�. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน � เดือน นบัแตว่นัสิ [นสดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

            การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื6นนอกจากที6กลา่วแล้ว ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื6อใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควร หรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกวา่ � ใน = ของ
จํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้ทั [งหมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ <= คน ซึ6งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ � ใน �p ของจํานวนหุ้นที6
จําหน่ายได้ทั [งหมด จะเข้าชื6อกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื6อใดก็ได้ แตต้่อง
ระบเุหตผุลในการที6ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี [ ให้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
� เดอืนนบัแตว่นัที6ได้รับหนงัสอืจากผู้ถือหุ้น 

            ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที6อนัเป็นที6ตั [งสาํนกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื6น ทั6ว
ราชอาณาจกัร 

 

 ข้อ <=. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานที6 วนั เวลา ระเบยีบ วาระ
การประชมุ และเรื6องที6จะเสนอตอ่ที6ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเรื6องที6จะเสนอเพื6อทราบ เพื6อ
อนมุตัิหรือเพื6อพิจารณา รวมทั [งความเหน็ของคณะกรรมการในเรื6องดงักล่าวและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า \ วนั ก่อน
วนัประชมุ และโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพมิพ์ตดิต่อกนั o วนัก่อนวนัประชมุไม่น้อยกวา่ o วนั 

 

 ข้อ <h. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคอื6นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัที6และลายมือชื6อของผู้ถือหุ้นที6มอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที6นายทะเบียนกําหนด 

              หนงัสอืมอบฉันทะนี [จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที6ประธานกําหนด ณ ที6ประชมุก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

 ข้อ <\. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกวา่ <= คน และ
ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า � ใน o ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ยได้ทั [งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชมุไม่น้อยกว่ากึ6งหนึ6งของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั [งหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ � ใน o ของจํานวนหุ้นที6จําหนา่ย
ได้ทั [งหมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

             ในกรณีที6ปรากฎว่าการประชมุผู้ถือหุ้นครั [งใด เมื6อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ � ชั6วโมง จํานวนผู้ถือหุ้นซึ6งมาเข้า
ประชมุไม่ครบองค์ประชมุตามที6กําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นการระงบั
ไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนั [นมิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุครั [งใหม่ และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกวา่ \ วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั [งหลงัไม่บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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              ในการประชมุผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั6งเป็นประธานที6ประชมุ ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่มีหรือ
มีแต่ไม่อาจปฏิบตัิหน้าที6ได้ ก็ให้ที6ประชมุเลอืกตั [งผู้ถือหุ้นคนหนึ6งซึ6งได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

 

 ข้อ <�. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หนึ6งหุ้นมีหนึ6งเสยีงและมติของที6ประชมุผู้ ถือหุ้นนั [นให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี [ 

(1) ในกรณีปกตใิห้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ6งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   ถ้ามีคะแนน
เสียงเทา่กนั ให้ประธานในที6ประชมุออกเสยีงเพิ6มขึ [นอีกเสยีงหนึ6งเป็นเสยีงชี [ขาด 

(2) ในกรณีดงัต่อไปนี [ ให้ถือคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่ o ใน � ของจํานวนเสียงทั [งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ6งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั [งหมดหรือบางส่วนที6สําคญัให้แก่บคุคลอื6น 

(ข) การซื [อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื6นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทาํ แก้ไข หรือเลกิสญัญา เกี6ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททั [งหมดหรือบางสว่นที6
สําคญั การมอบหมายให้บคุคลอื6นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื6นโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งกําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ6มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ6มหรือลดทนุของบริษัท 

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อ <�. กิจการอนัที6ประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี [ 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที6เสนอต่อที6ประชมุแสดงถึงผลการดําเนนิการของบริษัทในรอบปีที6

ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีที6ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไรและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสาํรอง 

(4) เลือกตั [งกรรมการแทนกรรมการที6ออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

(5) แต่งตั [งผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื6นๆ 

 

ข้อ op.ในกรณีที6บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้ารายการที6เกี6ยวโยงกนัหรือรายการที6เกี6ยวกบัการได้มาหรือจําหน่าย ไป
ซึ6งสนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ที6กําหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที6
ใช้บงัคบักบัการทาํรายการที6เกี6ยวโยงกนัของบริษัทจดทะเบยีน หรือการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ6งสนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที6ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเรื6องนั [นๆด้วย 



 

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

55 

 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

เอกสารประกอบ 
การประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้น ประจาํปี ())* 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

56 

 

ข้อมูลทางการเงินทีO สําคัญ

(หน่วย: พนับาท)

2554 2555 2556 2557 2554 2555 2556 2557

ผลการดําเนินงาน:

  รายได้จากการให้บริการ 819,687         1,237,280      1,095,335         1,074,714      531,648         803,944         630,176         581,638         

  รายได้รวม 822,281         1,243,232      1,103,535         1,094,439      558,528         855,188         666,976         612,335         

  ต้นทนุการให้บริการ 648,153         968,402         847,943             876,648         470,894         682,162         528,101         509,318         

  กําไรขั [นต้น 171,534         268,877         247,392             198,066         60,754            121,782         102,075         72,321            

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 179,477         153,513         181,223             219,956         104,901         77,069            92,997            127,467         

  ดอกเบี [ยจ่าย 16,204            11,436            18,514               28,676            12,907            6,182              8,107              12,969            

  ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 13,272            24,680            14,780               (5,509)             -                  10,828            3,328              (9,826)             

  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ (39,728)          77,734            33,264               (32,448)          (30,174)          78,947            34,443            (27,593)          

ฐานะทางการเงิน:

  สินทรัพย์รวม 724,222         741,586         965,799             1,133,433      521,703         468,108         557,274         610,026         

  หนี [สินรวม 430,366         372,911         578,855             786,001         327,927         196,212         260,669         352,294         

  ส่วนของผู้ ถือหุ้น 293,856         368,675         386,944             347,432         196,776         271,893         296,605         257,732         

อัตราส่วนทางการเงิน:

  อตัรากําไรขั [นต้น (%) 20.93% 21.73% 22.59% 18.43% 11.43% 15.15% 16.20% 12.43%

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน (%) -0.65% 9.32% 6.04% -2.04% -3.25% 11.94% 1.44% -9.48%

  อตัรากําไรสทุธิ (%) -4.25% 6.24% 3.04% -3.02% -5.68% 9.82% 5.47% -4.74%

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -11.85% 23.44% 8.80% -8.84% -14.11% 33.69% 12.12% -9.96%

  กําไร (ขาดทนุ) สทุธิต่อหุ้น (บาท) (0.26) 0.41                0.17                   (0.17) (0.20) 0.42 0.18 -0.14

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) 0.94 0.97 0.83 0.68 0.89 0.97 1.03 0.96

  อตัราส่วนหนี [สินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น (เท่า) 1.40 1.01 1.50 2.26 1.75 0.72 0.88 1.37

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ

 
ข้อมูลทางการเงนิทีOสําคัญ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  
ท่านผู้ ถือหุ้นที6มีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปีแบบรูปเลม่ เพืOอใช้สาํหรับการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นในวันทีO PQ 

เมษายน ())* โปรดตดิตอ่ขอรับได้ที6 
 

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชยัสกุล หมายเลขโทรศพัท์ p-<\�p o��� ต่อ �<<p e-mail: piyamart@cmo-group.com 

หรือ นางสาวสมลกัษณ์  เอี6ยมฉลวย  หมายเลขโทรศพัท์ p-<\�p o��� ตอ่ �<<� e-mail: somluk.a@cmo-group.com 
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วาระทีO )  พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั \งกรรมการแทนกรรมการทีOครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 กระบวนการคดัเลอืกผู้ดํารงตาํแหน่งกรรมการของบริษัทนั [น ไมไ่ด้ผ่านคณะกรรมการสรรหา เนื6องจากปัจจบุนับริษัท
ยงัไม่มีการแต่งตั [งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพจิารณาคณุสมบติัในด้านต่างๆ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุ ิ ประสบการณ์และความเชี6ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในช่วงที6ผ่านมา  
 ตามข้อบงัคบับริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง � ใน o ปีนี [มีกรรมการครบ
วาระต้องออกจากตําแหน่งจํานวน < ท่านจากกรรมการได้แก่ �. รศ.จุมพล รอดคําดี และ <. ดร.ชเล คณุาวงศ์ กรรมการ
ดงักล่าวมีสทิธิได้รับเลอืกกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ6ง  
 คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเหน็ว่าสมควรนํารายชื6อกรรมการที6ครบกําหนดออกจากตําแหน่งในปีนี [เสนอที6
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ6ง คือ �. รศ.จมุพล รอดคําดี และ  <. ดร.ชเล คุณาวงศ์ โดยมี
ข้อมลูเพิ6มเติมเพื6อให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพจิารณาดงันี [ 
 
1. รศ.จุมพล   รอดคาํด ี  อาย:ุ h� ปี  สญัชาต:ิ ไทย  
การศกึษา : MS Broadcast-Journalism, Boston University, USA 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  DAP 9/2004 จาก IOD 
  
   ประสบการณ์การทาํงาน :   
 <=�h – <=�� รองอธิการบดี              จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 <=�� – ปัจจบุนั Art & Culture Consultant         จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
 2546 – ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการ บมจ. ซีเอ็มโอ  
 
ประเภทกรรมการที6จะเสนอแตง่ตั [ง : กรรมการอิสระ 
การถือหุ้นในบริษัท : p  หุ้น คิดเป็น ร้อยละ p ของหุ้นที6มีสทิธิออกเสยีงทั [งหมด (ณ วนัที6 �o มกราคม <==�) 
การเป็นกรรมการในกิจการที6เป็นบริษัทจดทะเบียนอื6น : ไม่เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการที6ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการอื6นที6อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่เป็น  
จํานวนปีที6เป็นกรรมการ : �< ปี 
การเข้าประชมุในรอบปี <==\ : คณะกรรมการบริษัท h/\ ครั [ง 

 คณะกรรมการตรวจสอบ o/� ครั [ง 
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ผู้ได้รับการเสนอชืOอเป็นกรรมการอิสระ

รศ.จุมพล  รอดคําดี

การถือหุ้นในบริษัท ณ วันทีO 31 ธันวาคม 2557

   - จํานวนหุ้นสามัญ 0

   - จํานวนสิทธิ ESOP 180,000

   - สัดส่วนของจํานวนหุ้นที6มีสิทธิออกเสียงทั [งหมด 0.00%

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี\ กับบริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลทีO

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีทีO ผ่านมา

   1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการที6มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็น

       พนักงาน ลูกจ้าง หรือที6ปรึกษาที6ได้รับเงินเดือนประจํา

   2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น

   3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มี

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย

 
 

บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอสิระของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที6 กจ.
�</<=�o โดยมีข้อมลูเกี6ยวกบัการมีสว่นได้เสียเพิ6มเตมิดงันี [ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. ดร.ชเล   คุณาวงศ์  อาย:ุ =� ปี  สญัชาต:ิ ไทย  
การศกึษา : ปริญญาเอก  ปรัชญา มหาวิทยาลยั Ohio State สหรัฐอเมริกา 
การอบรมหลกัสตูรกรรมการ :  DAP 9/2004 จาก IOD 
  
   ประสบการณ์การทาํงาน :   

 <=oo – ปัจจบุนั กรรมการผู้จดัการ          บจ.องศาสถาปนิก 
 <==\ – ปัจจบุนั กรรมการ     บมจ. ซีเอ็มโอ  
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ประเภทกรรมการที6จะเสนอแตง่ตั [ง : กรรมการผู้ มีอาํนาจลงนาม 
การถือหุ้นในบริษัท : p  หุ้น คิดเป็น ร้อยละ p ของหุ้นที6มีสทิธิออกเสยีงทั [งหมด (ณ วนัที6 �o มกราคม <==�) 
การเป็นกรรมการในกิจการที6เป็นบริษัทจดทะเบียนอื6น : ไม่เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการที6ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการอื6นที6อาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไม่เป็น  
จํานวนปีที6เป็นกรรมการ : < ปี 
การเข้าประชมุในรอบปี <==\ : คณะกรรมการบริษัท �/\ ครั [ง 
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ปี 2558

(เสนอ) อนุมัติ จ่ายจริง อนุมัติ จ่ายจริง

1. ค่าตอบแทนรายปี

  1.1 ค่าตอบแทนต่อคน

          - ประธานกรรมการ 440,000                 440,000            440,000        440,000                  440,000           

          - รองประธานกรรมการ และ  -

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 396,000                 396,000            396,000        396,000                  396,000           

          - กรรมการตรวจสอบ 264,000                 264,000            264,000        264,000                  264,000           

          - กรรมการ ท่านละ 220,000                 220,000            220,000        220,000                  220,000           

  1.2 ค่าตอบแทนรวมทั [งชุด ไม่เกิน 1,760,000             1,760,000          1,595,000      1,760,000               1,760,000        

2.ค่าบําเหน็จพิเศษ ไม่มีการจ่าย

   - คณะกรรมการทั [งชุด ไม่เกิน 1,760,000 ไม่เกิน 1,760,000 เนื6องจากขาดทุน ไม่เกิน 1,760,000 330,000           

3.ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 3,520,000 ไม่เกิน 3,520,000 1,595,000      ไม่เกิน 3,520,000 2,090,000     

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรมการ
ปี 2556ปี 2557

 

วาระทีO g  พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี ())* 

  การกาํหนดค่าตอบแทนของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน เนื6องจากปัจจบุนับริษัทยงั
ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อย่างไรกต็ามการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการได้ผ่านการพจิารณาอยา่ง
รอบคอบจากที6ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดําเนินงานที6ผา่นมาของบริษัท
แล้ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดงันี [ 
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หน่วย:บาท

ปี 2557

(จ่ายจริง) บาท %

ค่าสอบบัญชี 1,040,000          1,020,000  20,000       1.96%

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 780,000             580,000     200,000     34.48%

ค่าบริการอืOน ไม่มี ไม่มี - -

รวม 1,820,000          1,600,000  220,000     13.75%

เพิOมขึ \น / ลดลง
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2558

 
วาระทีO ^  พจิารณาและอนุมัตแิต่งตั \งผู้สอบบัญชแีละกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจาํปี ())* 

เพื6อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. <=o= ซึ6งกําหนดให้ที6ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัแต่งตั [งผู้สอบ
บญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที6ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุตัิให้แต่งตั [งผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จํากดั ตามรายชื6อต่อไปนี [เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี <==\ โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ6งต่อไปนี [ เป็นผู้ทาํ
การตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงินของบริษัท 

1. นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบยีนเลขที6 o=pp 
2. นายวชิยั รุจิตานนท์   ผู้สอบบญัชีทะเบยีนเลขที6 �p=� 
3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์   ผู้สอบบญัชีทะเบยีนเลขที6 o��= 
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบยีนเลขที6 =��h 
5. นายยทุธพงษ์ เชื [อเมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบยีนเลขที6 ���= 

 ผู้สอบบญัชีตามรายชื6อที6เสนอมานั [น ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสยีกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที6เกี6ยวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ทั [งนี [บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก � บริษัท  โดยข้อมลูเกี6ยวกบัค่าสอบบญัชี
เป็นดงันี [ 

 
 
 
 
 
 
 

 
    
 
 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบตังิานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดย
ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิหน้าที6ด้วยดตีลอดมา สาํหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี นั [น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
เหมาะสมกบัขนาดและจํานวนรายการรวมทั [งสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
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