เอกสารประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน)
ประจาปี พ.ศ. 2560
Invitation Letter to attend the Annual General Meeting
of
CMO Public Company Limited’s Shareholder for the year 2017

วันที่ 1 เมษายน 2560
เรื่ อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

เรี ยน

ท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน)

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย

1. สาเนารายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
2. รายงานประจาปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom
3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบตั ิในการเข้ าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
4. หนังสือมอบฉันทะ
5. รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
6. เอกสารแสดงตนในการเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
7. ข้ อบังคับบริ ษัทในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม
9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) ครัง้ ที่ 1/2560 ซึ่งจัดขึ ้นเมื่อวันจันทร์ ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ได้ มีมติให้ นดั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ในวันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดิน
แดง กรุ งเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้ อง
ตรงตามมติของที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงาน
ผลการดานินงานของบริ ษัทในรอบปี 2559

CMO Public Company Limited 4/18-19 Soi Nualchan56, Nualchan Rd., Nualchan, Buangkum Bangkok 10230
Tel: 662-088-3888 Fax: 662-088-3857
2

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุ มัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จ ของบริ ษัทประจาปี
2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมตั ิบญ
ั ชี งบ
แสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ของบริ ษัทประจาปี 2559 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่
ผู้ตรวจสอบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ วดังกล่าว

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิ
การจ่ายเงิ นปั นผล ในอัตราหุ้นละ 0.055 บาท สาหรั บ ผลการดาเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี ตงั ้ แต่วนั ที่ 1
มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 กาหนดวัน
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลประจาปี 2560 (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
(Closing Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเพิ่มเติมจากการจ่ายปั นผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นล่ะ 0.090
บาท เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 ที่ผา่ นมา คิดเป็ นมูลค่ารวมในอัตราหุ้นละ 0.145 บาท

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้ อบังคับบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้ กรรมการออกจาก
ตาแหน่ง 1 ใน 3 ปี นี ้มีกรรมการครบวาระต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ท่านจากกรรมการได้ แก่ นายเนติพงษ์
วิจิตรเวชการ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้ รับเลือกกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็น ว่าสมควรนารายชื่ อกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ง ในปี นีเ้ สนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณากลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง คือ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจานวนกรรมการและแต่ งตัง้ กรรมการใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมของบริ ษัท เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพิ่มจานวนกรรมการบริ ษัท
จานวน 1 ท่าน เพื่อให้ การบริ หารกิจการของบริ ษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึ ้น คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยเสนอ นายอุปถัมป์ นิสติ สุขเจริ ญ เป็ นกรรมการใหม่ของบริ ษัท
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วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัท ขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัท สาหรับปี 2560 ไว้ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,872,000 บาท

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2560
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรแต่งตัง้ นายอธิพงศ์ อธิ พงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ นายวิชัย รุ จิตานนท์ ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นายเสถี ยร
วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อ
นายยุทธพงษ์ เชือ้ เมืองพาน ผู้สอบบัญชี ทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทประจาปี 2560 และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,160,000 บาท

วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

บริ ษัทฯ จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ตามวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงในที่ประชุม
ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี ้

ขอแสดงความนับถือ

นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน)
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April 1, 2017
Subject:
To:

Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017
Shareholders
CMO Public Company Limited

Attachments:

1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016
2. Annual Report for the year 2016 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 proxyholder
6. Registration Form for the Annual General Meeting of Sharehodlers for the year 2017
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. 1/2017 of CMO Public Company Limited (“the
Company”) held on Monday 27 February 2017 at 10.30 AM., the Board of Directors have passed the resolutions to
approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2017 on Thursday 27 April 2017
at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd.,
Dindaeng, Bangkok 10400 to consider and approve the following agendas:
Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016
which held on Wednesday 27 April 2016
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 Meeting of Shareholders for the year 2016.
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Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2016
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
2016.
Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of
Income for the year ended December 31, 2016 which was audited by the Company’s auditor.
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, 2016 which was audited by the Company’s auditor.
Agenda 4 To consider and approve dividend payment for the fiscal Year 2016.
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the
shareholder should approve dividend payment for the fiscal year 2016 at Baht 0.055 per share. The
2016 year-ended dividend payment will be made on 25 May 2017 and the company will fix the Record
Date for listing shareholder s having the right to receive dividend to be on 11 May 2017. The share
registration book Closing Date for listing shareholders having the right to receive dividend in
accordance with section 225 of the Securities and Exchange Act is set to be on 12 May 2017. This
dividend is an additional payment due to the company was paid the dividend payment at Baht 0.090
per share since 9 August 2016 by cash dividend share for the interim period of 2016 total paid Baht
0.145 per share.
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the
office because of the expiration of their terms.
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 1 of
Directors have to retire which are Mr. Netipong Wichitwechkarn and these directors have the right to
come back into the board in the later period.
The Board of Directors have agreed to propose Mr. Netipong Wichitwechkarn to be re-elected in the
next period.
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Agenda 6 To consider and approve the appointment of the newly elected directors additional from remain
directors
Opinion of the Board of Directors: The Board of Director have consider and viewed the shareholder
should approve the additional director from remain.
The Board of Directors will be nominate a new director for Annual General Meeting of
Shareholders to appoint Mr.Upathum Nisitsukcharoen as a Company’s Director
for increase more efficiency and management.
Agenda 7 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2017
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 2017
which amounted not exceeding Baht 3,872,000.
Agenda 8 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2017
and to fix remuneration
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors agreed upon Mr. Atipong Atipongsakul,
CPA No.3500 or Mr. Vichai Ruchitanont, CPA No.4054 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 2017 with remuneration not exceeding Baht
2,160,000.
Agenda 9 Other matters (if any)
The Company cordially invited all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for
the year 2017 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. Sremkhun Kunawong
Chairman
CMO Public Company Limited
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รายงานการประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาปี พ.ศ. 2559
ของ
บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานทีป่ ระชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุ งเทพ เลขที่
204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุ งเทพมหานคร 10320
รายชื่อกรรมการทีเ่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
2. นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์
3. นายอนันต์ เกตุพิทยา
5. นายชเล คุณาวงศ์

ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

รายชื่อผู้ทเี่ ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวปิ ยะมาตร์ ยงศิริชยั สกุล
2. นายยุทธพงศ์ เชื้อเมืองพาน
3. นางสาวจินดา อาณาประโยชน์

ผูอ้ านายการฝ่ ายบัญชีการเงิน
ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด

เริ่มการประชุม
เริ่ มประชุมเวลา 9.30 น. นายรัตนาวุธ วัชโรทัย ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม แถลงว่า ขณะนี้มีผถู ้ ือหุน้
เข้าร่ วมประชุมทั้งด้วยตนเองและการมอบฉันทะจานวน 87 ราย จานวนหุน้ ทั้งสิ้น 118,692,396 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 46.46 จาก
จานวนหุน้ ที่เรี ยกชาระแล้วทั้งสิ้น 255,462,733 หุน้ ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว
และเพื่อให้การประชุมเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย จึงขอชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ถ้าไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื อเห็นเป็ นอย่างอื่นก็ให้ถือว่าอนุมตั ิ ถ้ามีผใู ้ ดคัดค้านขอให้ยกมือและออกเสี ยงลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน โดยผูถ้ ือหุน้ หนึ่งคนมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจานวนหุน้ ที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุน้ เท่ากับหนึ่งเสี ยง จึงขอรายงานให้ผู ้
ถือหุน้ ทราบ และขอให้ตวั แทนจากบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน ในที่ประชุมด้วย
ประธานกล่าวเปิ ดประชุมและได้เริ่ มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมือ่ วันที่ 25 ธันวาคม 2558
ด้ วยคะแนนเสียง
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของ
บริ ษทั ประจาปี พ.ศ. 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2558

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญประจาปี ผูถ้ ือหุน้ ของบริ ษทั
ประจาปี พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย จานวน 118,692,396 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ประธานมอบหมายให้นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ เป็ นผูร้ ายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2556 และ
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558
นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุ ปเกี่ยวกับ
- ผลงานเด่นของบริ ษทั ในรอบปี 2558
- รายได้และกาไรสุทธิเปรี ยบเทียบปี 2555 – 2558
- ชี้แจงผลการดาเนินงาน
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 59
ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 33,000 หุน้ /เสี ยง ทาให้มีผมู ้ ีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี้
จานวน 118,725,399 หุน้ /เสี ยง
มติ
คะแนนเสี ยง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558 ด้วย
-

เห็นด้วย จานวน 118,725,399 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

หลังจบการรายงานได้มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้
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1. อยากให้บริ ษทั ฯ บริ หารรายได้ไม่ให้มีความผันผวนมากนัก โดยหางานมาเสริ มในช่วง low season และความ
คืบหน้าของกิจการ Imaginia Playland เป็ นอย่างไรบ้าง
นายเสริ มคุณ ชี้แจงว่า บริ ษทั รับทราบ และพยายามที่จะทาให้บรษัทมีกาไรสม่าเสมอทั้ง 4 ไตรมาส แต่เนื่องจากเทศกาล
การจัดงานมักจะมีมากในไตรมาสที่ 4 ส่วนไตรมาสอื่นๆ นั้นมีบา้ งแต่ถือว่าน้อย ส่วนกิจการ Imiginia นั้น ถือว่าเป้ น
ช่วงที่พน้ การเปิ ดตัวกิจการแล้ว โดยภาพรวมลูกค้าจะมาเยอะในช่วงวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดยาว และรวมถึงช่วงปิ ด
เทอมด้วย ซึ่งในปี นี้กิจการเองยังคงขาดทุนอยู่ คาดหมายว่าจะขาดทุนลดลงเรื่ อยๆ ในระยะต่อไป
2. ราคาบัตร Imaginia ถือว่าราคาสูงไปหรื อไม่
นายเสริ มคุณ ชี้แจงว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาใช้บริ การนั้นเป็ นชาวต่างชาติ ซึ่งถือว่าเป็ นลูกค้าหลักประมาณ 70% ซึ่งเป็ น
กลุ่มที่มีกาลังซื้อสูง และส่วนที่เหลือจะเป็ นกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถจ่ายได้ ราคาบัตรที่ได้ไว้จึงไม่ถือว่าสูงมาก
3. กิจการโชว์หิมพานต์น้ นั ตั้งอยูท่ ี่ได
นายเสริ มคุณ ชี้แจงว่า กิจการโชว์หิมพานต์น้ นั ตั้งอยูช่ ้ นั บนสุดของอาคาร Show DC ถ.พระราม9
วาระที่ 3

พิจารณา อนุมตั บิ ญ
ั ชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี 2558 สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ทีผ่ ้สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
ประธาน มอบหมายให้ นางสาวปิ ยะมาตร์ ยงศิริชยั สกุล เป็ นผูร้ ายงานบัญชี งบแสดงฐานะการเงิ น และ
บัญชี กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ที่ ผูส้ อบบัญชี ได้ตรวจสอบแล้ว ประจาปี 2558 สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ
เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ บัญชี งบแสดงฐานะการเงิ น และบัญชี กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี พ.ศ. 2558 ของ
บริ ษทั สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 1,012,450 หุน้ /เสี ยง ทาให้มีผมู ้ ี
สิ ทธิออกเสี ยงในวาระนี้จานวน 119,737,849 หุน้ /เสี ยง
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิบญั ชีงบแสดงฐานะการเงิ น และบัญชี กาไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จประจาปี พ.ศ. 2558 ของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย จานวน 119,737,849 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
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วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมตั กิ ารงดจ่ ายเงินปันผล
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล
มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เนื่องจากผลประกอบการขาดทุน

สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้ งั แต่วนั ที่

1

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 3,102 หุน้ /เสี ยง ทาให้มีผมู ้ ีสิทธิออกเสี ยงใน
วาระนี้จานวน 119,740,951หุน้ /เสี ยง
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีต้งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม
2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย จานวน 119,660,651 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.93
ไม่เห็นด้วย จานวน 80,300 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.07
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั แิ ต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีค่ รบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปี นี้มีกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ 2 ท่านคือ นายอนันต์ เกตุพิทยา
และ นายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาเงแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ
ให้กลับเข้าดารงตาแหน่งเดิม
มติ

ประชุมพิจารณาแล้วมี เลือกตั้งนายอนันต์ เกตุพิทยา กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย จานวน 119,740,826 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.999896
ไม่เห็นด้วย จานวน 125 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.000104
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

และ มติเอกฉันท์ เลือกตั้งนายเสริ มคุณ คุณาวงศ์ กลับเข้าเป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย จานวน 119,740,951 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมตั คิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริ ษทั สาหรับปี ปฏิทิน พ.ศ. 2559
ซึ่งกาหนดเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท
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มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมตั ิค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริ ษทั สาหรับปี ปฏิทิน พ.ศ.
2559 ไว้เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย จานวน 119,740,951 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 7

พิจารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2559
ประธานได้เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ
นายวิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นางสาว
กุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อนายยุทธพงษ์ เชื่อเมืองพาน ผูส้ อบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 แห่งบริ ษทั เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทน
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท
ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 100 หุน้ /เสี ยง ทาให้มีผมู ้ ีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี้
จานวน 119,741,051 หุน้ /เสี ยง
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอกฉันท์ แต่งตั้งนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ นาย
วิชยั รุ จิตานนท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรื อ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ นางสาว
กุลธิดา ภาสุรกุล ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อนายยุทธพงษ์ เชื่อเมืองพาน ผูส้ อบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445แห่งบริ ษทั เอ
เอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2559 และกาหนดค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท
ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย จานวน 119,741,051 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 8

พิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานเสนอต่อที่ประชุมว่าการดาเนินการจาหน่ายหุน้ พิ่มทุนได้ดาเนินการเสร็ จสิ้นแล้ว จึงจาขอดาเนินการลด
ทุนจดทะเบียนลงให้เท่ากับจานวนหุน้ ที่ออกและจาหน่ายได้ โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 291,499,785 บาท เป็ น
255,462,733 บาท โดยลดลง 36,037,052 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั จาก 291,499,785 บาท เป็ น 255,462,733 บาท
โดยลดลง 36,037,052 หุน้ มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสี ยง
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-

เห็นด้วย จานวน 119,741,051 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

หลังจบการรายงานได้มีผถู ้ ือหุน้ สอบถามข้อมูลเพิม่ เติมดังนี้
1. การเพิ่มทุนที่ผา่ นมาราคาที่ต้ งั นั้นไม่จูงใจเท่าไร อยากให้บริ ษทั ถ้าจะมีการออกหุน้ เพิ่มทุนอีกในอนาคต ให้ต้ งั ราคา
ให้เหมาะสมมากกว่านี้ เพื่อจูงใจให้ผถู ้ ือหุน้
นายเสริ มคุณ ชี้แจงว่า บริ ษทั รับทราบและหากมีการเพิ่มทุนอีกในคราวหน้าจะพิจารณาราคาให้มีความเหมาะสมตามที่
เสนอแนะ
วาระที่ 9
ของบริษัท

พิจารณาอนุมตั แิ ก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อ 4. เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิในวาระที่ 8 ข้างต้น โดยให้ใช้ขอ้ ความ
ต่อไปนี้แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสื อบริ คณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ มีอานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคาเพื่อให้เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียน ดังนี้
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแยกออกเป็ น:
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

255,462,733 บาท (สองร้ อยห้ า สิบ ห้ าล้ า นสี่แสนหกมื่ น
สองพันเจ็ดร้ อยสามสิบสามบาท)
255,462,733 หุ้น (สองร้ อยห้ าสิบห้ าล้ านสี่แสนหกหมื่น
สองพันเจ็ดร้ อยสามสิบสามหุ้น)
1 บาท (หนึง่ บาท)
255,462,733 หุ้น (สองร้ อยห้ าสิบห้ าล้ านสี่แสนหกหมื่น
สองพันเจ็ดร้ อยสามสิบสามหุ้น)
- หุ้น (
- )”

ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มจานวนหุน้ ทั้งสิ้น 37,000 หุน้ /เสี ยง ทาให้มีผมู ้ ีสิทธิออกเสี ยงในวาระนี้
จานวน 119,778,051 หุน้ /เสี ยง
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเอกฉันท์ อนุมตั ิการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิของบริ ษทั ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ในวาระที่ 8 ข้างต้น ด้วยคะแนน
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วาระที่ 10

เห็นด้วย จานวน 119,778,051 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสี ยง จานวน 0 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่ มี ประธานได้สอบถามผูถ้ ือหุน้ ว่ามีผใู ้ ดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรื อไม่

และมีผถู ้ ือหุน้ สอบถามข้อมูล

เพิ่มเติมดังนี้
1. โครงการทีเ่ กีย่ วกับนโยบายการต่อต้ านการทุจริตซึ่งตลาดหลักทรัพย์ และกลต. ให้ การสนับสนุนอยู่น้นั บริษัทฯ
มีความคิดเห็นอย่ างไร

นายอนันต์ เกตุพิทยาชี้แจงว่า บริ ษทั ฯ มีความเห็นด้วยในโครงการดังกล่าว ว่าเป็ นโครงการที่ดี และบริ ษทั ได้มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการความเสี่ ยงขึ้นแล้ว เพื่อทาการศึกษาข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ อยู่ เมื่อข้อพร้อมแล้วจะ
ดาเนินการในขั้นตอนต่อไป

ไม่มีผใู ้ ดสอบถามหรื อเสนอข้อแนะนาเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน และปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

รับรองว่ารายงานการประชุมข้ างต้ นถูกต้ อง

....................................
นายรัตนาวุธ วัชโรทัย
ประธานกรรมการ
บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน)
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หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัตใิ นการเข้ าร่ วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์เพื่อแสดงสิทธิในการเข้ าร่วมประชุม
1. กรณีเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตัวเอง
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัว
ข้ าราชการ หรื อบัตรประจาตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ผู้ถือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา สัญชาติตา่ งด้ าว โปรดแสดงใบสาคัญประจาตัวต่างด้ าว หรื อหนังสือเดินทาง
2.

กรณีมอบฉันทะ
2.1 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรื อสัญชาติตา่ งด้ าว ต้ องนาเอกสารดังนี ้มาแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุม
 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
 สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มอบฉันทะ
 สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ
2.2 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลสัญชาติไทย ต้ องนาเอกสารดังนี ้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้ า
ประชุม
 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
 สาเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
 สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบฉันทะ
2.3 กรณีผ้ มู อบฉันทะเป็ นนิติบคุ คลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้ องนาเอกสารดังนี ้มาแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุม
 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความครบถ้ วน
 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบคุ คลของผู้มอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
 สาเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนัน้
 สาเนาบัตรประชาชนหรื อสาเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้รับมอบ
ฉันทะ
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กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะส่ งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่ างๆมาที่บริษัทฯล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย
1 วันทาการ หรือก่ อนเริ่มเวลาประชุมอย่ างน้ อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสาร
ต่ างๆให้ ทนั เวลาเริ่มประชุม
การลงทะเบียน
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯจะเปิ ดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชัว่ โมง หรื อตังแต่
้ เวลา 9.00 นาฬิกาเป็ นต้ นไป

การออกคะแนนเสียง
1. การออกเสียงลงคะแนนให้ นบั หุ้นหนึง่ หุ้นมีเสียงหนึง่ เสียง
2. ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ในกรณีอื่น ซึง่ มีกฏหมายหรื อข้ อบังคับของบริ ษัทฯกาหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ ดาเนินการให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
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หนังสือมอบฉันทะ
ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริ ษัท ในวันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ
ห้ องฟอร์ จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400 บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) จึงได้ นาส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครัง้ นี ้ไว้ 3 แบบ คือ
-

แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไป ซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายและไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีที่ทา่ นประสงค์จะแต่งตังบุ
้ คคลอื่นใดเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครัง้ นี ้ โปรดเลือก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ านัน้ และกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะฉบับนันๆ
้ ให้ ถกู ต้ อง
สมบูรณ์ นาส่งต่อประธานในที่ประชุมหรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้ าร่วมประชุม
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ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เขียนที่....................................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ. 2560
(1) ข้ าพเจ้ า...........................................................................................สัญชาติ...............................
อยูบ่ ้ านเลขที่.................................ถนน............................................ตาบล/แขวง.........................................
อาเภอ/เขต..............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์..........................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม...........................หุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน......................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(2).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน......................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(3).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน......................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนี ้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)
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หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนัน้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องมีอายุครบ 20 ปี
บริ บรู ณ์ในวันที่มอบฉันทะ มิฉะนันการมอบฉั
้
นทะจะไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)

ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่....................................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ. 2560
(1) ข้ าพเจ้ า...............................................................................................สัญชาติ..........................
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน.............................................ตาบล/แขวง..................................................
อาเภอ/เขต..................................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์...........................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม.............................หุ้น และออก
เสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน......................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(2).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน......................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(3).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน......................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จนู 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 3



พิจารณาและอนุมตั ิบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี
2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผล
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
1. คุณเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการและแต่ งตัง้ กรรมการใหม่
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
 คาแถลงหรื อหลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจน หรื อในกรณี
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ น
รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลีย่ นแปลงหรื อ
เพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการที่เห็นสมควร
กิจการใดทีผ่ ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนี ้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
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ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)

หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด หรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มวี าระทีจ่ ะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ใน
ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
4. การมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนัน้ ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องมีอายุครบ 20
ปี บริ บรู ณ์ในวันที่มอบฉันทะ มิฉะนันการมอบฉั
้
นทะจะไม่ชอบด้ วยกฎหมาย ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของบริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จนู 1-2 ชัน้ 3
โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์ จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึง
เลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานทีอ่ ื่นด้ วย
วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
CMO Public Company Limited 4/18-19 Soi Nualchan56, Nualchan Rd., Nualchan, Buangkum Bangkok 10230
Tel: 662-088-3888 Fax: 662-088-3857
หน้ า.....ของจานวน.....หน้ า
24

วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
วาระที่..............เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
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ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
 งดออกเสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องสมบูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)
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ปิ ดอากรแสตมป์
20 บาท
เขียนที่....................................................................
วันที่............เดือน................................พ.ศ. 2560
(1) ข้ าพเจ้ า.................................................................................สัญชาติ.........................
อยูบ่ ้ านเลขที่...................ถนน............................ตาบล/แขวง..........................อาเภอ/เขต...........................จังหวัด
........................รหัสไปรษณีย์..................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
...........................................ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม...........................
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ..........................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)............................................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน......................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(2).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน......................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................หรื อ
(3).........................................................................อายุ........................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่...........................ถนน......................................ตาบล/แขวง..................................
อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560 เวลา
10.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง
กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อทีจ่ ะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจานวน........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
..................................เสียง
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่ 3



พิจารณาและอนุมตั ิบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี
2559 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ้ สู อบบัญชีได้ ตรวจสอบแล้ ว
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ ายเงินปั นผล
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
1. นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการและแต่ งตัง้ กรรมการใหม่
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2560
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
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วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
 คาแถลงหรื อหลักฐานอื่นๆ (ถ้ ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ……………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ ให้ ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนันไม่
้ ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรื อระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรื อใน
กรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีทมี่ ีการ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง
หรื อเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนี ้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)

หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้
ให้ คสั โตเดียน ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระการเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรื อเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้
ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ซีเอ็มโอ จากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
ของบริ ษัท ในวันพฤหัสบดีท่ ี 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องฟอร์ จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว
กรุ งเทพฯ ฟอร์ จนู เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุ งเทพมหานคร 10400 หรื อที่จะพึงเลือ่ นไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้ วย
วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง

 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
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 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่..............เรื่ อง................................................................................................................
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
วาระที่..............เรื่ อง เลือกตังกรรมการ
้
(ต่อ)
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
 การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
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 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
 การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
ชื่อกรรมการ..................................................................................
 เห็นด้ วย.......................................................เสียง
 ไม่เห็นด้ วย...................................................เสียง
 งดออกเสียง.................................................เสียง
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้ องสมบูรณ์และเป็ นความจริ งทุกประการ

ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(....................................................)
ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)

ลงชื่อ.......................................................พยาน
(....................................................)
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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 nationalities 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 nationalities, the
following documents should be presence at the registration before entering the meeting
 a completely filled proxy letter
 a copy of the identification card or passport of the appointer with approval signature
appointer
 a copy of the identification card or passport of the proxy with the approval signature of
the proxy
2.2
In the case that the appointer is of Thai juristic person, the following documents should
be presence at the registration before entering the meeting
 a completely filled proxy letter
 a copy of the juristic person registration document with approval signature of the
Managing Director
 a copy of the identification card of the Managing Director that sign the approval
signature on the proxy letter with their approval signature as well
 a copy of the identification card of the proxy with the approval signature of the proxy
2.3
In the case that the appointer is a juristic person who registered oversea, the following
documents should be presence at the registration before entering the meeting
 a completely filled proxy letter
 a copy of the juristic person registration document with approval signature of the
Managing Director
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a copy of the passport of the Managing Director that sign the approval signature on the
proxy letter with their approval signature as well
a copy of the identification card or copy of the passport of the proxy with the approval
signature of the proxy

In the case of proxy, be informed that the proxy has to mail in the proxy letter and other documents to the
company at least 1 working day in advance or at least 30 minutes before the meeting starts so that the company
staff have time to examine those documents.
Registration Method
The staff will open the registration booth at least 1 hour before the actual meeting or from 9.00 hrs
onwards.
Voting Method
1. When giving a vote keep in mind that one share of stock equals to one voice to vote
2. In the normal case, consider the largest number of votes in the meeting however if there is a tie in the
amount of votes let the chairman of the meeting make the last vote to point out the winner.
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Proxy Form
There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2017 on Thursday 27 April 2017 at
10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd.,
Dindaeng, Bangkok 10400. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as
follow:
Therefore CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow:
-

General Proxy Form (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 persons 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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Duty Stamp
Baht 20

Proxy Form (A)
Written at.................................................................
Date............Month.............................A.D. 2017
(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 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok
Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.
Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every
respect.
Signed......................................................Shareholder
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
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Notes:
1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting
and may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
2. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy
in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil
and Commercial Code
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Duty Stamp

Proxy Form (B)

Baht 20

Written at.................................................................
Date............Month............................. A.D. 2017
(1)
I/We....................................................................... Nationality....................................................
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District..........................................Province........................................Post code.........................
(2)
Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount
of...................................share(s) and have the rights to vote equal to……………………..votes as follows:
(3) Hereby appoint
(1) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(2) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or
(3) ...................................................................................Age........................years
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district.....................................
Amphur/District............................................Province........................................Post code.......................
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the
year 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok
Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.
(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 for the year 2016
which held on Wednesday 27 April 2016
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve
 Disapprove
 Abstain
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Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2016
 (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, 2016 which was audited by the Company’s auditor.
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve
 Disapprove
 Abstain
Agenda 4 To consider and approve dividend payment for the fiscal Year 2016.
 (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. Mr. Netipong Wichitwechkarn
 Approve
 Disapprove
 Abstain
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Agenda 6 To consider and approve the appointment of the newly elected directors additional from remain
directors
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve
 Disapprove
 Abstain
Agenda 7 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2017
 (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 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2017
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 9 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 that agendum specified above, including
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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. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and
may not split the number of share to several proxies for splitting votes.
2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the nominated
candidates as a whole or for an individual nominee.
3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, the
proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B.
4. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy in
accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil and
Commercial Code
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Annex to the Proxy Form (B)
The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General
Meeting of Shareholder for the year 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd
Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve
 Disapprove
 Abstain
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve
 Disapprove
 Abstain
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve
 Disapprove
 Abstain
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve
 Disapprove
 Abstain
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Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve
 Disapprove
 Abstain
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Vote for all the nominated candidates as a whole
 Approve
 Disapprove
 Abstain
 Vote for an individual nominee
Name…………………………………………………….
 Approve
 Disapprove
 Abstain
Name…………………………………………………….
 Approve
 Disapprove
 Abstain
Name…………………………………………………….
 Approve
 Disapprove
 Abstain
Name…………………………………………………….
 Approve
 Disapprove
 Abstain
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Name…………………………………………………….
 Approve
 Disapprove
 Abstain
I/we certify that the details given in this Annex to the form of the Proxy Form are all true and correct.
Signed......................................................Shareholder
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
Signed......................................................Proxy
(....................................................)
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Duty Stamp

Proxy Form (C)

Baht 20

Written at.................................................................
Date............Month............................. A.D. 2017
(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 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok
Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date,
time and venue.
(3) I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and votes therein as follows:
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote
 Grant partial ordinary share .........................share(s) and entitled to voting right………………… vote(s)
(4) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows:
Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016
which held on Wednesday 27 April 2016
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
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 Approve.......................................................vote(s)
 Disapprove..................................................vote(s)
 Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2016
 (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, 2016 which was audited by the Company’s auditor.
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve.......................................................vote(s)
 Disapprove..................................................vote(s)
 Abstain.........................................................vote(s)
Agenda 4 To consider and approve dividend payment for the fiscal Year 2016.
 (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 the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the
office because of the expiration of their terms.
 (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. Mr. Netipong Wichitwechkarn
 Approve.......................................................vote(s)
 Disapprove..................................................vote(s)
 Abstain.........................................................vote(s)
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Agenda 6



To consider and approve the appointment of the newly elected directors additional from remain
directors
(a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
(b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve.......................................................vote(s)
 Disapprove..................................................vote(s)
 Abstain.........................................................vote(s)

Agenda 7 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2017
 (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 To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2017
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 9

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 that agendum specified above, including
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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 2017 on Thursday 27 April 2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd
Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any
adjournment thereof to any other date, time and venue.
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve.......................................................vote(s)
 Disapprove..................................................vote(s)
 Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve.......................................................vote(s)
 Disapprove..................................................vote(s)
 Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve.......................................................vote(s)
 Disapprove..................................................vote(s)
 Abstain.........................................................vote(s)
Agenda……………Subject……………………………………………………………………
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows:
 Approve.......................................................vote(s)
 Disapprove..................................................vote(s)
 Abstain.........................................................vote(s)
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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)
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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)

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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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทกาหนดให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะ
ชื่อ-สกุล : นายอนันต์ เกตุพิทยา

อายุ : 65 ปี

การมีสว่ นได้ เสียในวาระทีเ่ สนอในการประชุมสามัญประจาปี 2560:
ไม่มีสว่ นได้ เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครัง้ นี ้ ยกเว้ น วาระการพิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประจาปี 2560
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระที่บริ ษัทกาหนด โปรดกรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ อง
สมบูรณ์ และส่งกลับมาที่
บริษัท ซีเอ็มโอ จากัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ )
4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
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เอกสารแสดงตนในการเข้ าร่ วมประชุมของผู้ถอื หุ้น
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นบุคคลธรรมดา
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าวที่ยงั ไม่
หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นนิติบคุ คล
• สาเนาหนังสือรับรองของนิตบิ คุ คลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึง่ รับรองความถูกต้ องโดยบุคคลผู้มีอานาจลงลายมือชื่อของนิติ
บุคคลนันๆ
้
• สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง หรื อใบต่างด้ าว ที่ยงั ไม่
หมดอายุของผู้มีอานาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้ อมทังลงนามรั
้
บรองสาเนาถูกต้ อง
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ข้ อบังคับบริษัทในส่ วนที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 24. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุด
ของรอบปี บัญชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยกประชุม
ผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของ
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มี ห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีนี ้ ให้ คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
1 เดือนนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัท หรื อจังหวัดอื่น ทัว่
ราชอาณาจักร
ข้ อ 25. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระ
การประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุวา่ เป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทังความเห็
้
นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อน
วันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ตดิ ต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน
ข้ อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คอื่นเข้ าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้
หนังสือมอบฉันทะจะต้ องลงวันทีแ่ ละลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้ องเป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนด
หนังสือมอบฉันทะนี ้จะต้ องมอบให้ แก่ประธานกรรมการหรื อผู้ที่ประธานกาหนด ณ ทีป่ ระชุมก่อนผู้รับมอบ
ฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และ
ต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่าย
ได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฎว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ วถึง 1 ชัว่ โมง จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาเข้ า
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามทีก่ าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นการระงับ
ไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมครัง้ ใหม่ และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมไป
ยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง้ หลังไม่บงั คับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
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ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ ประธานกรรมการนัง่ เป็ นประธานที่ประชุม ถ้ าไม่มีประธานกรรมการหรื อประธาน
กรรมการมิได้ มาเข้ าประชุม ถ้ ามีรองประธานกรรมการ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่มีหรื อ
มีแต่ไม่อาจปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ก็ให้ ที่ประชุมเลือกตังผู
้ ้ ถือหุ้นคนหนึง่ ซึง่ ได้ เข้ าร่วมประชุมเป็ นประธาน
ข้ อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้ หนึง่ หุ้นมีหนึง่ เสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริ ษัทอื่นหรื อบริ ษัทเอกชนมาเป็ นของบริ ษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททังหมดหรื
้
อบางส่วนที่
สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่นเข้ าจัดการธุรกิจของบริ ษัท หรื อการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิหรื อข้ อบังคับ
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนของบริ ษัท
(ฉ) การควบหรื อเลิกบริ ษัท
ข้ อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พึงกระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดาเนินการของบริ ษัทในรอบปี ที่
ผ่านมา
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกาไรขาดทุนของรอบปี ที่ผา่ นมา
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกาไรและจัดสรรเงินไว้ เป็ นทุนสารอง
(4) เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
อ่ อกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทน
(5) แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
(6) กิจการอื่นๆ
ข้ อ 30.ในกรณีที่บริษัทหรื อบริ ษัทย่อยตกลงเข้ ารายการทีเ่ กี่ยวโยงกันหรื อรายการทีเ่ กี่ยวกับการได้ มาหรื อจาหน่าย ไป
ซึง่ สินทรัพย์ของบริษัทหรื อบริ ษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่กาหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
ใช้ บงั คับกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทจดทะเบียน หรื อการได้ มาหรื อจาหน่ายไปซึง่ สินทรัพย์ของบริ ษัทจดทะเบียน
แล้ วแต่กรณี ให้ บริษัทปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกาหนดไว้ ในเรื่ องนันๆด้
้ วย
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เอกสารประกอบ
การประชุมสามัญประจาปี ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
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ข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญ
งบการเงินรวม
2556
2557

2558

2559

งบการเงินเฉพาะกิจ
2556
2557

2558

2559

รายได้ จากการให้ บริการ

1,095,335

1,357,653

1,368,769

1,199,653

630,176

648,718

648,718

637,646

รายได้ รวม

1,103,535

1,365,233

1,369,351

1,201,453

666,976

665,690

665,690

720,250

ต้ นทุนการให้ บริการ

847,943

1,068,010

1,072,127

998,015

528,101

542,715

542,715

551,582

กาไรขั ้นต้ น

247,392

202,160

296,642

296,642

102,075

72,321

106,003

106,003

ค่าใช้ จา่ ยในการขายและบริหาร

181,223

210,012

210,012

203,289

92,997

107,847

107,847

111,267

ดอกเบี ้ยจ่าย

18,514

34,442

34,442

27,992

8,107

16,100

16,100

14,140

ค่าใช้ จา่ ยภาษีเงิ นได้

14,780

18,533

18,533

2,107

3,328

1,512

1,512

828

กาไร(ขาดทุน)สุทธิ

33,264

26,939

26,939

(41,460)

34,443

(2,484)

(2,484)

42,433

สินทรัพย์ รวม

965,799

1,172,551

1,172,551

1,151,561

557,274

660,233

660,233

742,910

หนี ้สินรวม

578,855

730,913

730,913

679,132

260,669

403,966

403,966

368,257

ส่วนของผู้ถือหุ้น

386,944

441,638

441,638

472,429

296,605

256,267

256,267

374,652

22.59%

21.33%

21.67%

16.81%

16.20%

16.34%

16.34%

13.50%

อัตรากาไรจากการดาเนินงาน (%)

6.04%

5.82%

5.77%

-1.12%

1.44%

-0.28%

-0.28%

-3.95%

อัตรากาไรสุทธิ (%)

3.04%

1.98%

1.97%

-3.46%

5.47%

-0.38%

-0.38%

6.65%

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (%)

8.80%

6.83%

6.83%

-9.07%

12.12%

-0.97%

-0.97%

13.45%

กาไร (ขาดทุน) สุทธิ ตอ่ หุ้น (บาท)

0.17

0.14

0.14

(0.16)

0.18

-0.01

-0.01

0.17

อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)

0.83

0.62

0.62

0.61

1.03

0.77

0.77

0.97

อัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)

1.50

1.66

1.66

1.44

0.88

1.58

1.58

0.98

(หน่ วย: พันบาท)

(หน่ วย: พันบาท)

ผลการดาเนิ นงาน:

ฐานะทางการเงิน:

อัตราส่ วนทางการเงิน:
อัตรากาไรขั ้นต้ น (%)

หมายเหตุ
ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจาปี แบบรูปเล่ม เพื่อใช้ สาหรับการเข้ าประชุมผู้ถอื หุ้นในวันที่ 27
เมษายน 2560 โปรดติดต่อขอรับได้ ที่
นางสาวปิ ยะมาตร์ ยงศิริชยั สกุล หมายเลขโทรศัพท์ 0-2008 3888 ต่อ 1220 e-mail: piyamart@cmo-group.com
หรื อ นางสาวสมลักษณ์ เอี่ยมฉลวย หมายเลขโทรศัพท์ 0-2008 3888 ต่อ 1208 e-mail: somluk.a@cmo-group.com
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
กระบวนการคัดเลือกผู้ดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทนัน้ ไม่ได้ ผา่ นคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัท
ยังไม่มกี ารแต่งตังคณะกรรมการสรรหา
้
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริ ษัทได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้ านต่างๆ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมา
ตามข้ อบังคับบริ ษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 ปี นี ม้ ีกรรมการครบ
วาระต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ท่านจากกรรมการได้ แก่ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้ รับเลือก
กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการของบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าสมควรนารายชื่อกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งในปี นี ้เสนอที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ คือ นายเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อให้ ผ้ ู
ถือหุ้นใช้ ประกอบการพิจารณาดังนี ้
นายเนติพงษ์ วิจติ รเวชการ
อายุ: 53 ปี
สัญชาติ: ไทย
การศึกษา : LL.M. โรงเรี ยนกฎหมาย มหาวิทยาลัยชิคาโก
ประสบการณ์การทางาน :
- 2559-ปั จจุบนั
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
บมจ. ซีเอ็มโอ
- 2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ไนทอน บีช จากัด
- 2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท มาลัยวนา ฮิลส์ จากัด
- 2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท มาลัยวนา บีช คลับ จากัด
- 2558-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท มาลัยวนา รี สอร์ ท จากัด
- 2549-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เซ็น แคปิ ตอล (ประเทศไทย) จากัด
- 2547-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท รอยัล แอดโวเคทส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด
- 2547-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ฟองดาซิออน จากัด
- 2547-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ไอเอชเอส (ประเทศไทย) จากัด
- 2546-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท คาวาลลิโน โฮลดิ ้งส์ จากัด
- 2546-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท เทวาลัย จากัด
- 2545-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ไอเอชเอส ท้ องหนัน จากัด
- 2545-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ท้ องหนัน โฮลดิ ้งส์ จากัด
- 2543-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท ใจดาว จากัด
- 253x-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัท อันดามัน รี สอร์ ท จากัด
- 253x-ปั จจุบนั
กรรมการ
บริ ษัทอมันครูซซิส จากัด
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ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ/ กรรมการบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท : 0 หุ้น
การเป็ นกรรมการในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียนอื่น :ไม่ เป็ น
การเป็ นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : เป็ น
การเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท : ไม่เป็ น
จานวนปี ทีเ่ ป็ นกรรมการ : 1 ปี
การเข้ าประชุมในรอบปี 2559 : คณะกรรมการบริ ษัท 1/2 ครัง้
คณะกรรมการตรวจสอบ 0/1 ครัง้

บริ ษัทได้ กาหนดนิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทเป็ นไปตามข้ อกาหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ กจ.
12/2543 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการมีสว่ นได้ เสียเพิม่ เติมดังนี ้

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
คุ ณเนติพงษ์ วิจิตรเวชการ

การถือหุ้นในบริ ษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
- จานวนหุ้นสามัญ
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิ ออกเสียงทั ้งหมด

0
0.00%

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริ ษทั /
บริ ษทั ใหญ่ /บริ ษทั ย่ อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1) เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มสี ่วนร่ วมในการบริ หารงาน

ไม่เป็ น

พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2) เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ

ไม่เป็ น
ไม่มี
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วาระที่ 6

พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มจานวนกรรมการและแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

นายอุปถัมป์ นิสิตสุขเจริญ
อายุ: 52 ปี
สัญชาติ: ไทย
การศึกษา : ปริ ญญาตรี คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ ภาควิชา ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทางาน :
- 2533-ปั จจุบนั
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการ
บริ ษัท ไร้ ท์แมน จากัด
- 2532-2533
Project Manager
บริ ษัท ซีนโปรเกรส จากัด
- 2531-2532
Interior Designer
บริ ษัท ปริ ซมึ อาคิเทคส์ จากัด
ประเภทกรรมการทีจ่ ะเสนอแต่งตัง้ : กรรมการบริ ษัท
การถือหุ้นในบริ ษัท : 47,822,200 หุ้น
การเป็ นกรรมการในกิจการทีเ่ ป็ นบริ ษัทจดทะเบียนอื่น :ไม่ เป็ น
การเป็ นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริ ษัทจดทะเบียน : เป็ น
การเป็ นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่ าจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ตอ่ บริ ษัท : เป็ น

ลักษณะของการมีส่วนได้ เสีย

ผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระ
คุ ณอุ ปถัมป์ นิสติ สุขเจริ ญ

การถือหุ้นในบริ ษทั ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559
- จานวนหุ้นสามัญ
- สัดส่วนของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิ ออกเสียงทั ้งหมด

47,822,200
18.72%

การมี/ไม่ มีส่วนได้ เสียในลักษณะดังต่ อไปนี ้ กับบริ ษทั /
บริ ษทั ใหญ่ /บริ ษทั ย่ อย/บริ ษทั ร่ วม หรื อนิติบคุ คลที่
อาจมีความขัดแย้ งในปั จจุบนั หรื อในช่ วง 2 ปี ที่ผ่านมา
1) เป็ น/ไม่เป็ น กรรมการที่มสี ่วนร่ วมในการบริ หารงาน

ไม่เป็ น

พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
2) เป็ น/ไม่เป็ น ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพ
3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ ทางธุรกิ จ

ไม่เป็ น
มี
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วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
การกาหนดค่าตอบแทนของบริ ษัทไม่ได้ ผา่ นคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปั จจุบนั บริ ษัทยัง
ไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
อย่างไรก็ตามการกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการได้ ผา่ นการพิจารณาอย่าง
รอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการดาเนินงานที่ผา่ นมาของบริ ษัท
แล้ ว เห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทดังนี ้

องค์ ประกอบค่ าตอบแทนกรมการ

ปี 2560
เสนอ

ปี 2559
จ่ ายจริ ง

เสนอ

1. ค่ าตอบแทนรายปี

1.1 ค่าตอบแทนต่อคน
- ประธานกรรมการ

435,600

471,900

484,000

- รองประธานกรรมการ และ

435,600

ประธานกรรมการตรวจสอบ

435,600

435,600

- กรรรมการและกรรมการตรวจสอบ 290,400

363,000

260,400

/ 1 ท่าน
- กรรมการ / 1 ท่าน

242,000

242,000

242,000

1.2 ค่าตอบแทนรวมทั ้งชุด

1,936,000

1,694,000

1,694,000

ไม่ เกิน
1,936,000.00

จ่ ายจริง
1,015,364

ไม่ เกิน
1,936,000

2.ค่ าบาเหน็ จพิเศษ
- คณะกรรมการทั ้งชุด
3.ค่ าตอบแทนรวม

ไม่เกิน 3,872,000

2,709,364 ไม่เกิน 3,630,000
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วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมตั ิแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชี ประจาปี 2560
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทได้
พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจาก บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท
จากัด ตามรายชื่อต่อไปนี ้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2560 โดยกาหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทา
การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
1.
2.
3.
4.
5.

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นายวิชยั รุจิตานนท์
นายเสถียร วงศ์สนันท์
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน

ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อทีเ่ สนอมานัน้
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยอีก 8 บริ ษัท โดยข้ อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชี
เป็ นดังนี ้

หน่วย:บาท

ประเภทค่ าตอบแทน
ค่ าสอบบัญชี
ค่ าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่ อย

ปี 2560

รวม

เพิ่มขึน้ / ลดลง

บาท
1,250,000 1,503,140 - 253,140
910,000
ไม่มี

ค่ าบริ การอื่น

ปี 2559
(จ่ายจริง)

772,990
ไม่มี

137,010
-

2,160,000 2,276,130 - 116,130

%
-16.84%
17.72%
-5.10%

ความเห็นคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านและความเป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี เห็นว่ามีความเหมาะสม โดย
ผู้สอบบัญชีได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ด้วยดีตลอดมา สาหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
เหมาะสมกับขนาดและจานวนรายการรวมทังสภาวะเศรษฐกิ
้
จในปั จจุบนั
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แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์ เคียว กรุ งเทพฯ ฟอร์ จูน
Map of Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel

หมายเหตุ บริษัทงดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
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