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         วนัท่ี 28 มีนาคม 2555 
 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2555 
 
เรียน ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเอม็โอ จํากดั (มหาชน) 
 
สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1.    สําเนารายงานการประชมุวิสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2554 

2. รายงานประจําปี 2554 

3. หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสียง

ลงคะแนน 

4. หนงัสือมอบฉนัทะ 

5. เอกสารประกอบวาระการประชมุสามญัประจําปี 2555 

5.1 ข้อมลูเก่ียวกบักรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

5.2 เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้น 

5.3 ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 

6. แผนท่ีของสถานท่ีประชมุ 
 

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ประสงค์จะจดัให้มีการประชมุสามญั

ประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน 

บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 โดย

มีระเบียบวาระการประชมุดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาํปี 

พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2554 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 
ความเหน็ของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ควรรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 
 
ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตบัิญชีงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษัทประจาํปี 2554 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ควรอนมุติับญัชีงบดลุ และบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว

ดงักลา่ว 
 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็วา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

ควรอนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล  
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ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่ง

ตามวาระ 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  : ตามข้อบงัคบับริษัท ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ซึง่ในปีนีก้รรมการต้องออกจากตําแหน่ง

จํานวน 2 ทา่นจากกรรมการทัง้หมด 6 ทา่น ได้แก่ 1)ร.ศ. จมุพล  รอดคําดี  2)นางสาว

อษุณี  เกิดพึง่บญุประชา  และกรรมการดงักลา่วมีสทิธิได้รับการเลือกเข้ากลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งอีกวาระหนึง่  

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรนํารายช่ือกรรมการท่ีครบกําหนดออกจาก

ตําแหน่งในปีนี ้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่  
 

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2555 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติั

คา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท สําหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 ไว้เป็นจํานวนเงิน

ไมเ่กิน 3,340,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจาํปี 2555 
ความเหน็ของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเหน็ควรแตง่ตัง้ นายอธิ

พงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชี

ทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917  

หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 แหง่บริษัท เอเอน็เอส 

ออดิท จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2554 และกําหนดคา่ตอบแทน ไมเ่กิน 

660,000 บาท 
 
ระเบียบวาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

บริษัทจงึขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทกุทา่นเข้าร่วมประชมุสามญัประจําปีของผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 

พ.ศ. 2555 ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะ

ให้บคุคลอ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงในท่ีประชมุตามหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมานี ้

 

      ขอแสดงความนบัถือ 

              บริษัท ซีเอม็ ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

                 
      นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 

         ประธานกรรมการ 
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         March 28th  2012 
 
Subject:  Invitation to attend the Annual General Meeting of the Company Shareholder  

  for the year 2012 

To:   The shareholder of CMO Public Company Limited 
 
Enclose are as follow: 

1. Photocopy of Minutes of the Extra General Meeting of the Company Shareholder for the year 

2011 

2. Annual Report for the year of 2010 

3. Proxy letter 

4. Code of Conduct in Attending the Meeting, Appointing proxy and vote 

5. Detail of the agenda 

5.1 Detail of Independent Director for appointing proxy 

5.2 Code of conduct in attending the meeting 

5.3 Detailed objectives of the company 

6. Meeting venue map 
 

CMO Public Company intends to host an Annual General Meeting of the Company shareholder for 

the year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok 

Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 with the agenda as follow: 
 
Agenda 1: To consider and endorse the minutes of the Extra General Meeting of Shareholder for 
the year 2011 which held on December 14, 2011 
Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder 

should endorse the following minutes of meeting 
 
Agenda 2: To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the Year 
2011. 
Board of Directors’ Opinion:  The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder 

should acknowledge the Company’s operating performance report for the Year 2011. 
 
Agenda 3: To consider and approve the Company's audited Balance Sheet for the Year ended 
December 31, 2011 and audited income statement for the Year 2011.  
Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder 

should approve the balance sheet and income statement of the company that the auditor have 

audited 
 
 



 

CMO Public Company Limited  1471 Soi Ladprao 94,  Phlabphla,  Wangthonglang, Bangkok 10310  

Tel: 662-559-0505, 662-559-2070 Fax: 662-559-3640  5 

Agenda 4:   To consider and approve no dividend payment for the Year 2011. 

Board of Directors’ Opinion: The Board of Directors have reviewed and agreed that the shareholder 

should approve no dividend payment for the fiscal year 2011. 
 

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  
Board of Directors’ Opinion: According to the company’s regulation, in the Annual General Meeting 

will have to ask 1 in the 3 of the directors to resign from the position in which this year 2 of the 6 

Board of Directors have to resign which are Associate Professor Jumpol Rodcumdee and Miss 

Ausanee Kertpaengboonpracha these directors have the right to come back into the board in the 

later period. The Board of Directors has agreed to propose these names to be re-elected in the next 

period. 
  

Agenda 6: To consider and approve the proposed remuneration for the Board of Directors for the 
year 2012. 
Board of Directors’ Opinion: The Board of Director asks the stockholder to approve the remuneration 

for the Board of Director of the company for the calendar year of 2012 amounting not exceeding 

3,340,000 baht. 
 

Agenda 7: To consider and appoint the Company’s auditors for the fiscal year 2012 and set their 
remuneration.  
Board of Directors’ Opinion: The Board of Director agreed upon appointing Mr. Atipong 

Atipongsakul, Certified Public Accountant No.3500, or Mr. Vichai Ruchitanont, Certified Public 

Accountant No.4054, or Mr. Prawit Viwanthananut, Certified Public Accountant No.4917,or Mr. 

Bunjong Pichayaprasart, Certified Public Accountant No.7147, of ANS Audit Co.,Ltd to be the 

Company’s auditors for the fiscal year 2011 with a remuneration not exceeding 660,000 baht. 
 

Agenda 8:  Other agendas (if available) 
 

The Company cordially invites all shareholders to attend the Annual General Meeting of the Company 

for the year 2012 at the date and time mentioned prior in this document.  If by any means you are 

unable to attend the meeting and will send in a substitute, please fill in the proxy form so that the 

substitute can have the right to act in the meeting. 

Respectfully Yours, 

CM Organizer Public Company Limited 

 
Mr. Ratanavudh Vajarodaya  

                                                                                                                                     Chairman 
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รายงานการประชุมวสิามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาํปี พ.ศ. 2554 
ของ 

บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จาํกัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่ประชุม 
 

ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 เวลา 10.00น. ณ ห้องประชมุพระราม 9 โรงแรม เอส ซี 

ปาร์ค เลขท่ี 474 ถ.รามคําแหง39 เขตวงัทองหลาง กรุงเทพ 10310 

 
รายช่ือกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1.  รศ.จมุพล  รอดคําดี   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.  นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์  กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3.  นางสรีุย์  คณุาวงศ์   กรรมการ 

4.  นางสาวอษุณี  เกิดพึง่บญุประชา กรรมการ 

 
รายช่ือผู้ที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวีรบลูย์  เรืองศรีมัน่   ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 
เร่ิมการประชุม 
 

รศ.จมุพล  รอดคําดี ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ได้รับเลือกให้เป็นประธาน

ในท่ีประชมุ แถลงวา่ ขณะนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเองและการมอบฉนัทะจํานวน 50 ราย นบั

จํานวนหุ้นรวมกนัได้ 78,356,620 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 55.12 จากจํานวนหุ้นท่ีเรียกชําระแล้วทัง้สิน้ 

150,000,000 หุ้น ซึง่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัแล้ว 

และเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประธานจงึขอชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ถ้าไม่มีผู้ใดคดัค้านหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืนก็ให้ถือวา่อนมุตั ิ ถ้ามีผู้ใด

คดัค้านขอให้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน โดยผู้ ถือหุ้นหนึง่คนมีคะแนนเสียงเทา่กบั

จํานวนหุ้นท่ีตนถืออยู ่กลา่วคือ หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสียง จงึขอรายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 
 

ประธานกลา่วเปิดประชมุและได้เร่ิมการประชมุ ตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้นของบริษัท 

ประจาํปี พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2554 
ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท ประจําปี พ.ศ. 2554 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2554 
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มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสียง 78,356,620 หุ้น รับรองรายงานการ

ประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัท ประจําปี พ.ศ. 2554 ตามท่ีประธานเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท 

ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตักิารเปล่ียนแปลงช่ือบริษัทจาก  

เดมิ บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

เป็น บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 

 

หลงัแจ้งวาระได้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิดงันี ้
1. เหตุใดจงึมีการเปล่ียนช่ือบริษัทเป็นช่ือนี ้

นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีการดําเนินธุรกิจอ่ืน

ท่ีไม่ใช่แคก่ารทํางานด้านออร์กาไนเซอร์ เช่น รายการโทรทศัน์ และมีแนวโน้มท่ีจะ

ทําธุรกิจด้านการส่ือสาร ประชาสมัพนัธ์มากขึน้ ดงันัน้ ช่ือท่ีมีคําวา่ออร์กาไนเซอร์

อาจไม่สมัพนัธ์ และเพ่ือป้องกนัการสบัสน ในกรณีท่ีบริษัทนําเสนองานในด้านอ่ืนๆ 

กบัลกูค้า จงึตดัคําวา่ “ออร์กาไนเซอร์” ออก และเปล่ียนช่ือใหม่เป็น บมจ. ซีเอ็มโอ 

ซึง่เป็นช่ือท่ีเป็นท่ีจดจําของคนทัว่ไปอยูแ่ล้ว และเพ่ือให้เหมือนกบัช่ือยอ่หลกัทรัพย์  

 

มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสียง 78,356,620 หุ้น อนมุตักิาร

เปล่ียนแปลงช่ือบริษัท ตามท่ีประธานเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตกิารเปล่ียนแปลงตราประทับบริษัท 
ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพจิารณาอนมุตักิารเปล่ียนแปลงช่ือบริษัท 

เดมิ 

  
เป็น 
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มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสียง 78,356,620 หุ้น อนมุตักิาร

เปล่ียนแปลงตราประทบับริษัท ตามท่ีประธานเสนอ 
 
ระเบียบวาระที่ 4   พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ1 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ1 ข้อ2 และข้อ42 
             ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิ

ข้อ1 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ1 ข้อ2 และข้อ42 ใหม่ ดงันี ้

 

บริคณห์สนธิ 

เดมิ 

1. ช่ือบริษัท  บริษัท ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

    ช่ือภาษาองักฤษ “CMO ORGANIZER PUBLIC COMPNY LIMITED” 

เป็น 

1.ช่ือบริษัท  “บริษัท ซีเอ็มโอ จาํกัด (มหาชน)”  

   ช่ือภาษาองักฤษ “CMO PUBLIC COMPANY LIMITED”  

 

ข้อบงัคบั 

เดมิ อนมุตัใิห้แก้ไขเป็น 

ข้อ 1 ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ข้อบงัคบัของ บริษัท ซี

เอ็ม  

 ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 1 ข้อบงัคบันีเ้รียกวา่ข้อบงัคบัของ บริษัท 

ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) 

ข้อ 2 คําวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง 

“บริษัท   

              ซีเอ็ม ออร์กาไนเซอร์ จํากดั (มหาชน)”  

ข้อ 2 คําวา่ “บริษัท” ในข้อบงัคบันีห้มายถึง ของ  

“ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน)” 

ข้อ 42 ตราประทบัของบริษัท เป็นดงันี ้

 

ข้อ 42 ตราประทบัของบริษัท เป็นดงันี ้
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มต ิ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตเิป็นเอกฉนัท์ด้วยคะแนนเสียง 78,356,620 หุ้น อนมุตักิารแก้ไข

เพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ1 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ1 ข้อ2 และข้อ 42 ตามท่ีประธานเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 5      เร่ืองอ่ืนๆ 
   - ไม่มี -  
 

หลงัแจ้งวาระได้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามข้อมลูเพิม่เตมิดงันี ้
1.   การดาํเนินงานของ Urban Space เป็นอย่างไรบ้างและบริษัทมีแผนการ
บริหารอย่างไร 
 นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ ชีแ้จงวา่ ผลประกอบการของ Urban Space ท่ี

ประสบภาวะขาดทนุ เน่ืองมาจากการท่ีพืน้ท่ีในยา่นราชประสงค์ได้รับผลกระทบจาก

การชมุนมุทางการเมือง ทําให้พืน้ท่ีในบริเวณไม่เป็นท่ีสนใจจากผู้ เช่าเหมือนช่วงก่อน

หน้า ทางบริษทฯั ได้มีการเปล่ียนพืน้ท่ีจากการให้เช่าพืน้ท่ีจดังานเพียงอยา่งเดียว มา

ทําประโยชน์อยา่งอ่ืนด้วย แตร่ายได้ยงัคงอยูใ่นระดบัต่ํา ปัจจบุนับริษัทฯ กําลงัอยู่

ระหวา่งการเจรจากบับริษัทผู้ให้เช่าเพ่ือแก้ไขสถานการณ์ให้ดีขึน้ 

 
2. การจัดงาน BOI Fair ที่มีการเล่ือนการจัดงานออกไป มีผลกระทบกับบริษัท
อย่างไรบ้าง 
 นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ ชีแ้จงวา่การจดังานท่ีเล่ือนออกไปมีผลกระทบกบัการ

รับรู้รายได้ โดยบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ภายในปี 2554 ได้ประมาณร้อยละ 50 และ

สว่นท่ีเหลือจะสามารถรับรู้รายได้ในปี 2555 ในสว่นของลกูค้านัน้ บริษัทฯ ยงัคงได้รับ

ความไว้วางใจจากลกูค้าทกุราย เช่นเดมิ 
 
ประธานได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมลูเพิ่มเตมิหรือไม ่ 

ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะนําเพิ่มเตมิ ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และปิดประชมุ

เวลา 11.00 น. 
 
 
 
 

รับรองวา่รายงานการประชมุข้างต้นถกูต้อง 

                                                                                     
                                                                                        นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 

                           ประธาน 
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หลกัเกณฑ์ และวิธีการปฏิบติัในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
 
หลกัเกณฑ์เพ่ือแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจําตวัประชาชน หรือบตัรประจําตวั

ข้าราชการ หรือบตัรประจําตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ 

- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติตา่งด้าว โปรดแสดงใบสําคญัประจําตวัตา่งด้าว หรือหนงัสือ

เดินทาง 
 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือสญัชาติตา่งด้าว ต้องนําเอกสารดงันีม้าแสดง

ขณะลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 

• สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้มอบฉนัทะซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้

มอบฉนัทะ 

• สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง

โดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

2.2  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ต้องนําเอกสารดงันีม้าแสดงขณะลงทะเบียนเพ่ือเข้า

ประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 

• สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง

โดยกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

• สําเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดย

กรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

• สําเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 

 2.3  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ ต้องนําเอกสารดงันีม้าแสดงขณะ

ลงทะเบียนเพ่ือเข้าประชมุ 

• หนงัสือมอบฉนัทะท่ีกรอกข้อความครบถ้วน 

• สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง

โดยกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

• สําเนาหนงัสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะซึง่รับรองสําเนาถกูต้องโดย

กรรมการผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะนัน้ 

• สําเนาบตัรประชาชนหรือสําเนาหนงัสือเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่รับรองสําเนาถกูต้อง

โดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
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กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทฯ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทาํการ หรือก่อนเร่ิมเวลาประชุมอย่างน้อยคร่ึงช่ัวโมง เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯมีเวลาตรวจสอบเอกสารต่างๆให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม 
 

การลงทะเบียน 
 
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 9.00 

นาฬิกาเป็นต้นไป 

 

การออกคะแนนเสียง 
 
1. การออกเสียงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมีเสียงหนึง่เสียง 

2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนน

เสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
 
ในกรณีอ่ืน ซึง่มีกฏหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯกําหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ดําเนินการให้

เป็นไปตามท่ีกําหนดนัน้ โดยประธานในท่ีประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในท่ีประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่

ละวาระ
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     หนังสือมอบฉันทะ 
 

ในการจดัประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภเิษก 
ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320  บริษัท ซีเอม็โอ จํากดั (มหาชน) จงึได้นําสง่หนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุครัง้นี ้

ไว้ 3 แบบ คือ 

- แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายและไมซ่บัซ้อน 

- แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั  

- แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
ในกรณีท่ีทา่นประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอ่ืนใดเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนท่านในการประชมุครัง้นี ้โปรด

เลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ และกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะ

ฉบบันัน้ๆ ให้ถกูต้องสมบรูณ์ นําสง่ตอ่ประธานในท่ีประชมุหรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้า

ร่วมประชมุ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
เขียนท่ี.................................................................... 

วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. 2555 
 

(1)  ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาติ......................... 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

(2)  เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเอม็โอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม...........................หุ้น และ

ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสียง 

(3)  ขอมอบฉนัทะให้ 

(1).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ.2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องซาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพ 10320  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี ้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 
 
     ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

หมายเหต ุผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออก

เสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 

เขียนท่ี.................................................................... 
 
วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. 2555 
 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาติ......................... 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้รวม...........................หุ้น 

และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2555ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องซาลอน บี โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพ 10320  หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
ระเบียบวาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาํปี 

พ.ศ. 2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2554 
  (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 

 

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

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตบัิญชีงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษัทประจาํปี 2554 สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 
วาระที่ 5      พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. รศ. จมุพล  รอดคําดี 

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 

  

                           หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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2. นางสาวอษุณี  เกิดพึง่บญุประชา 

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2555 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 
วาระที่ 7      พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2555 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 คําแถลงหรือหลกัฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………… 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน 

หรือในกรณีท่ีประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการ

แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้

ทกุประการท่ีเห็นสมควร                                                                   
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี ้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

     ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและ

ออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถ

ระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 

 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอม็โอ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทประจําปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรม สวสิโซ

เทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
 
วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 
วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 
วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 
วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
        หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 
 

วาระท่ี..............เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 

ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 

 

 

        หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย 

 ไมเ่หน็ด้วย 

 งดออกเสียง 

 
 
 

ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 
ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.....................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

เขียนท่ี.................................................................... 

วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. 2555 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาติ......................... 

อยูบ้่านเลขท่ี...................ถนน............................ตําบล/แขวง..........................อําเภอ/เขต...........................

จงัหวดั........................รหสัไปรษณีย์..................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

(Custodian) ให้กบั...........................................ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้น

จํานวนทัง้สิน้รวม...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสียง 

(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

(1).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ตําบล/แขวง.................................. 

อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องซาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพ 10320 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ หุ้นสามญัจํานวน........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้

เทา่กบั..................................เสียง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญประจาํปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจาํปี พ.ศ. 

2554 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 14 ธันวาคม 2554 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
        หน้า........ของจํานวน.........หน้า 

ปิดอากรแสตมป์ 
20 บาท 
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วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2554 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตบัิญชีงบดุล และบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษัทประจาํปี 2554 สิน้สุดวันที่ 

31 ธันวาคม 2554ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 
วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

1. รศ. จมุพล  รอดคําดี 

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 

 

                             หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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2. นางสาวอษุณี   เกิดพึง่บญุประชา 

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2555 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 
วาระที่ 7      พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2555 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 คําแถลงหรือหลกัฐานอ่ืนๆ (ถ้ามี) ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………………….. 

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

……………………………………………………………………………………… 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนี ้ให้ถือ

วา่การลงคะแนนเสียงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน

หรือในกรณีท่ีประชมุมีการพจิารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีท่ีมีการ       

แก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้

ทกุประการท่ีเห็นสมควร 
 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุนี ้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 

     ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

             (....................................................) 
 
ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ..................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 

หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏในช่ือทะเบียนเป็นผู้ลงทนุ

ตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 

1) หนงัสือมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน เป็นผู้ ดําเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะ

แทน 

2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออก

เสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถ

ระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
        หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอม็โอ จํากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัประจําปีผู้ ถือหุ้นของ

บริษัทประจําปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรม สวสิโซ

เทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปใน

วนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
 
วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 
วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 
วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 
วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 

 

        หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 

วาระท่ี..............เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ (ตอ่) 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเหน็สมควร 

 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ  

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 

ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 

ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 

ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 

 

        หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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ช่ือกรรมการ……………………………………………………………… 

 เหน็ด้วย.......................................................เสียง 

 ไมเ่หน็ด้วย...................................................เสียง 

 งดออกเสียง.................................................เสียง 
 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 

 

ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

ลงช่ือ......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        หน้า........ของจํานวน.........หน้า 
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Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote 
 
Principal Regulation for Meeting Attendee 

1. In the case that the stockholder will attend the meeting by him/herself 

-The stockholder is a common person of Thai nationality please show your own identification 

card, government identification card or business identification card upon presence 

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

card or passport 

2. In the case of appointing proxy 

 In the case of appointing proxy to a common person or person of other nationality, the following 

documents should be presence at the registration before entering the meeting 

-a completely filled proxy letter 

-a copy of the identification card or passport of the appointer with approval 

signature appointer 

-a copy of the identification card or passport of the proxy with the approval 

signature of the proxy 

2.2 In the case that the appointer is of Thai juristic person, the following documents should 

be presence at the registration before entering the meeting. 

-a completely filled proxy letter 

-a copy of the juristic person registration document with approval signature of the 

Managing Director 

-a copy of the identification card of the Managing Director that sign the approval 

signature on the proxy letter with their approval signature as well 

-a copy of the identification card of the proxy with the approval signature of the 

proxy 

2.3 In the case that the appointer is a juristic person who registered oversea the following 

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

-a completely filled proxy letter 

-a copy of the juristic person registration document with approval signature of the 

Managing Director 

-a copy of the passport of the Managing Director that sign the approval signature 

on the proxy letter with their approval signature as well 

-a copy of the identification card or copy of the passport of the proxy with the 

approval signature of the proxy 
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In the case of proxy, be inform that the proxy have to mail in the proxy letter and other documents 
to the company at least 1 working day in advance or at least 30 minutes before the meeting starts 
so that the company staff have time to examine those documents. 
 
Registration Method 
The staff will open the registration booth at least 1 hour before the actual meeting or from 9.00 hrs 

onwards. 
 
Voting Method 
1. When giving a vote keep in mind that one share of stock equals to one voice to vote 

2. In the normal case, consider the largest number of votes in the meeting however if there is a 

tie in the amount of votes let the chairman of the meeting make the last vote to point out the 

winner. 
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Proxy Form 
 
There will be an Annual General Shareholders Meeting for the year of 2012 on April 24, 2012, at 
10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., 
Huakwang, Bangkok 10320. 
 
Therefore CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow: 
 
A. General Proxy Form which is easy to use and not complicated 

B. Detailed Proxy form that the appointer can restrict clearly in details  

C. Detailed Proxy form for foreign shareholders who have custodians in Thailand 
 
In the case that you would like to nominate other person to attend the meeting and vote instead of 

you, please use only one of the given proxy documents and complete the document correctly and 

completely send to the president of the meeting or the person who is appointed by the president 

before attending the meeting. 
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Proxy Form (A) 
     Written at................................................................. 

Date............Month.............................B.E. 2012 

(1)  I/We...........................................................................Nationality........................................... 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 

(2)  Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount 

of............................share(s) and have the rights to vote equal to……………………..votes as follows: 

 (3) Hereby appoint  

 (1) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 

 (2) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 

 (3) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting for the 

year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok 

Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any 

other date, time and venue. 

 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) 

in every respects. 
     Signed......................................................Grantor 
                (....................................................) 
 

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

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

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

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

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote 

at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes. 

Duty Stamp 

 Baht 20  
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Proxy Form (B) 
 

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

(1) I/We....................................................................... Nationality.................................................... 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District..........................................Province........................................Post code......................... 

(2) Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount 

of...................................share(s) and have the rights to vote equal to……………………..votes as follows: 

(3) Hereby appoint  

 (1) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 

 (2) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 

 (3) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting for the 

year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok 

Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 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 endorse the minutes of the Extra General Meeting of Shareholder for 

the year 2011 which held on December 14, 2011 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 

 Disapprove 

 Abstain 
 

Agenda 2     To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the     
                    Year 2011. 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

Duty Stamp 

 Baht 20 
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 (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 audited Balance Sheet for the Year ended 

December 31, 2011 and audited Income Statement for the Year 2011.   
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.  

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 

 Disapprove 

 Abstain 
 
Agenda 4 To consider and approve no dividend payment for the Year 2011. 

  (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 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: 

 Vote for all the nominated candidates as a whole 

 Apporve 

 Disapprove 

 Abstain 

 Vote for an individual nominee  

1. Associate Professor Jumpol Rodcumdee  

 Apporve 

 Disapprove 

 Abstain 

2. Miss Ausanee Kertpaengboonpracha 

 Apporve 

 Disapprove 

 Abstain 
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Agenda 6     To consider and approve the proposed remuneration for the Board of Directors for   
                   the year 2012. 

  (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 

 Disapprove 

 Abstain 
 
Agenda 7     To consider and appoint the Company’s auditors for the fiscal year 2012 and set  
                the remuneration. 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 

 Disapprove 

 Abstain 
 
Agenda 8 Other agendas (if available) 
 

 The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)……………………………… 

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

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

 (5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be 

considered as invalid and not my voting as a shareholder 

 (6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not 

clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those 

agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, 

the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 
 

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

respects. 

 

     Signed......................................................Grantor 

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

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

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

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

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

                (....................................................) 
 
 
Notes 

1. The shareholder appointing the proxy must authorize only one proxy to attend and vote 

at the meeting and may not split the number of share to several proxies for splitting votes. 

2. In agenda regarding the appointment of new directors, the ballot can be either for all the 

nominated candidates as a whole or for an individual nominee. 

3. In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration 

in the Meeting, the proxy holder may use the Attachment to Proxy Form B. 
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Annex to the Proxy Form B 
 

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited. At the Annual General 

Meeting for the year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le 

Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any 

adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 

 Disapprove 

 Abstain 
 

Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 

 Disapprove 

 Abstain 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 

 Disapprove 

 Abstain 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 

 Disapprove 

 Abstain 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
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 Approve 

 Disapprove 

 Abstain 
 
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 

 Apporve 

 Disapprove 

 Abstain 

 Vote for an individual nominee  

Name…………………………………… 

 Apporve 

 Disapprove 

 Abstain 

Name…………………………………… 

 Apporve 

 Disapprove 

 Abstain 

Name…………………………………… 

 Apporve 

 Disapprove 

 Abstain 

Name…………………………………… 

 Apporve 

 Disapprove 

 Abstain 

Name…………………………………… 

 Apporve 

 Disapprove 

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

 

Signed......................................................Grantor 

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

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

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

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

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

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

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

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

(1) I/We....................................................................... Nationality.................................................... 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District..........................................Province........................................Post code......................... 

As the custodian of ……………………………………………………………………………………………… 

Shareholder of CMO Public Company Limited, holding the total amount of...................................share(s) 

and have the rights to vote equal to……………………..votes as follows: 

(2) Hereby appoint  

 (1) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 

 (2) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 

 (3) ...................................................................................Age........................years 

Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 

Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in the Annual General Meeting for the 

year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le Concorde Bangkok 

Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any adjournment thereof to any 

other date, time and venue. 

 (3) I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and votes therein as follows: 

 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 

 Grant partial ordinary share .........................share(s) and entitled to voting right………………… 

vote(s) 

(4) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
 
Agenda 1 To consider and endorse the minutes of the Extra General Meeting of Shareholder 

for the year 2011 which held on December 14, 2011. 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve.......................................................vote(s) 

Duty Stamp 

 Baht 20 
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 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 
 

Agenda 2     To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the     
                    Year 2011. 

  (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 audited Balance Sheet for the Year ended 

December 31, 2011 and audited income statement for the Year 2011.   
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 
 
Agenda 4 To consider and approve no dividend payment for the Year 2011. 

 (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: 

 Vote for all the nominated candidates as a whole 

 Apporve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 

 Vote for an individual nominee  

1. Associate Professor Jumpol Rodcumdee  

 Apporve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 
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 Abstain.........................................................vote(s) 

 

2. Miss Ausanee Kertpaengboonpracha 

 Apporve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 
 
Agenda 6     To consider and approve the proposed remuneration for the Board of Directors for   
                   the year 2012. 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 
 
Agenda 7      To consider and appoint the Company’s auditors for the fiscal year 2012 and set  
                 the remuneration. 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 

  
Agenda 8 Other agendas (if available) 
 

 The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)……………………………… 

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

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

 

(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be 

considered as invalid and not my voting as a shareholder 

 (6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not 

clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those 

agendum specified above, including the case that there is any amendment or addition of any fact, 

the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration. 
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Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every 

respects. 
 
 
 
     Signed......................................................Grantor 

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

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

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

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

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

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

               (....................................................) 
 
 
Notes 

1. 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 for the year 2012 on April 24, 2012, at 10.00 a.m., at the Salon B, The Swissotel Le 

Concorde Bangkok Hotel, 204 Ratchadapisek Rd., Huakwang, Bangkok 10320 or at any 

adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 
 

Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 

 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 

 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
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 Approve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 
 
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 

 Apporve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 

 Vote for an individual nominee  

Name…………………………………… 

 Apporve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 

Name…………………………………… 

 Apporve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 

Name…………………………………… 

 Apporve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 

Name…………………………………… 

 Apporve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

 Abstain.........................................................vote(s) 

Name…………………………………… 

 Apporve.......................................................vote(s) 

 Disapprove..................................................vote(s) 

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

 

Signed......................................................Grantor 

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

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

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

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

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

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

             (....................................................) 
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เอกสารประกอบ 
การประชุมสามัญประจาํปีผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555 
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ข้อมูลทางการเงนิที่สาํคัญ 

ผลการดําเนินงาน: 2551 2552 2553 2554 2551 2552 2553 2554

   รายได้จากการให้บริการ 557,403 495,857 572,829 531,648 791,798 741,410 869,574 819,687 

   รายได้รวม 576,458 498,999 604,404 538,896 803,063 743,690 872,046 822,281 

   ต้นทุนการให้บริการ 514,894 412,670 474,136 470,894 665,074 606,476 668,658 648,153 

   กําไรขัน้ต้น 42,508   83,187   98,693   60,754   126,724 134,934 200,916 171,534 

  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 63,475   56,573   62,595   104,901 132,294 114,880 132,993 179,457 

  ดอกเบีย้จ่าย 8,811     10,525   11,624   12,907   11,718   12,897   14,487   16,204   

  กําไร(ขาดทุน)สุทธิ (10,722) (51,606) 48,617 (30,174) (14,039) (5,603) 41,786 (34,826)

ฐานะทางการเงิน:

  สินทรพัย์รวม 465,670 461,226 642,874 509,155 539,746 570,890 727,646 710,275 

  หนีสิ้นรวม 219,942 267,104 400,135 324,327 287,567 322,894 436,176 414,012 

  ส่วนของผู้ถือหุ้น 245,728 194,122 242,739 184,828 252,179 247,996 291,470 296,263 

อัตราส่วนทางการเงิน:

  อตัรากําไรข ัน้ต้น(%) 7.63 16.78 17.22 11.43 16.00 18.20 23.11 20.93

  อตัรากําไรจากการดําเนินงาน(%) -3.76 -7.98 11.82 -5.70 -0.70 1.31 8.39 -0.97

  อตัรากําไรสุทธิ(%) -1.86 -10.34 8.49 -5.40 -1.75 -0.75 4.30 -4.83

  อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น(%) -4.15 -23.47 22.25 -14.11 -5.25 -2.24 12.97 -13.52

  กําไรสุทธิต่อหุ้น(บาท) -0.07 -0.34 0.32 -0.20 -0.11 -0.06 0.25 -0.26

  อตัราส่วนสภาพคล่อง(เท่า) 0.78 0.93 0.87 0.89 0.84 1.01 0.75 0.94

  อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น(เท่า) 0.90 1.38 1.65 1.75 1.14 1.30 1.50 1.40

งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม 

(หน่วย: พนับาท)

 
 
หมายเหตุ – ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์ขอรับรายงานประจําปีแบบรูปเลม่ เพ่ือใช้สาํหรับการเข้าประชุมผู้

      ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2555 โปรดติดตอ่ขอรับได้ท่ี 

  - นางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชยัสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2559 0505 ตอ่ 170 
  

รายละเอียดกรรมการอสิระที่บริษัทกาํหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 

ช่ือ-สกลุ : นายอนนัต์  เกตพุิทยา   อาย ุ: 60 ปี 

ท่ีอยู ่: บริษัท จดัหางาน เดอะ บริลเลียนท์ โซลชูัน่ จํากดั เลขท่ี29 ชัน้ 3 อาคารวาณิสสา ซอยชิดลม  

ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  10330 

การมีสว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัประจําปี 2555 : 

ไมมี่สว่นได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้ยกเว้น วาระการพจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทกําหนด โปรดกรอกข้อความในหนงัสือมอบฉนัทะ

ให้ถกูต้องสมบรูณ์ และสง่กลบัมาท่ี 

บริษัท ซีเอม็โอ จาํกัด(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์) 
1471 ทาวน์อินทาวน์ 3/2 ซอยลาดพร้าว94  ถนนลาดพร้าว  แขวงพลบัพลา  เขตวงัทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 ข้อ24. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน นบั

แตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

            การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการ

จะเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้น

ได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุ

ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือ

ดงักลา่วด้วย ในกรณีนี ้ให้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

            ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัท หรือ

จงัหวดัอ่ืน ทัว่ราชอาณาจกัร 

 

 ข้อ25. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัทําเป็นหนงัสือนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบ วาระการประชมุ และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเร่ือง

ท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุติัหรือเพ่ือพิจารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อนวนัประชมุ และโฆษณาคําบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสือพิมพ์ติดตอ่กนั 

3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 

 ข้อ26. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคอ่ืนเข้าประชมุและออกเสียงแทนตนในการ

ประชมุก็ได้ หนงัสือมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบ

ท่ีนายทะเบียนกําหนด 

              หนงัสือมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ ท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชมุ

ก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

 

 ข้อ27. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อย

กวา่ 25 คน และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้

ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

             ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้วถึง 1 ชัว่โมง จํานวนผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาเข้าประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้อง

ขอ การประชมุเป็นการระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดั

ประชมุครัง้ใหม่ และให้สง่หนงัสือนดัประชมุไปยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงั

ไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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              ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไมมี่ประธานกรรมการ

หรือประธานกรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารอง

ประธานกรรมการไมมี่หรือมีแต่ไมอ่าจปฏิบติัหน้าท่ีได้ ก็ให้ท่ีประชมุเลือกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุ

เป็นประธาน 

 

 ข้อ28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึง่หุ้นมีหนึง่เสียงและมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน   

ถ้ามีคะแนนเสียงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชี ้

ขาด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีสําคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การทํา แก้ไข หรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ

บางสว่นท่ีสําคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือ

การรวมกิจการกบับคุคลอ่ืนโดยมีวตัถปุระสงค์จะแบง่กําไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุของบริษัท 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

ข้อ29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจําปีพงึกระทํามีดงันี ้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ท่ีประชมุแสดงถงึผลการดําเนินการของ
บริษัทในรอบปีท่ีผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของรอบปีท่ีผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินกําไรและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุสํารอง 

(4) เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและกําหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอ่ืนๆ 

 

ข้อ30.ในกรณีท่ีบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มา

หรือจําหน่าย ไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดตามประกาศ

ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยท่ีใช้บงัคบักบัการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มา

หรือจําหน่ายไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามท่ี

ประกาศดงักลา่วกําหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆด้วย 
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รายละเอียดประกอบวาระการประชุม 
 
วาระที่ 4 – พจิารณาอนุมัตกิารงดจ่ายเงนิปันผล 

 นโยบายการจ่ายเงินปันผล 

  บริษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไร

 สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคล และสํารองตามกฏหมาย ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภาวะเศรษฐกิจ

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯในช่วงปีท่ีผา่นมา และโครงการในการดําเนินธุรกิจใน

 อนาคตของบริษัทฯ   

 

 อตัราเงินปันผลเทียบกบักําไร(ขาดทนุ)สทุธิ 

  ในรอบปี2554 บริษัท ซีเอม็โอ จํากดั (มหาชน) มีผลขาดทนุสทุธิ ในงบการเงิน

เฉพาะกิจการ 30,173,811.50 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็ควรเสนอท่ีประชมุผู้

ถือหุ้น อนมุติัการงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554  
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2554 ปี 2553 ปี2552 

1. กําไรสุทธิ (บาท) 30,173,811.50 48,617,071.53 (51,605,800.51)

2. จํานวนหุ้น (หุ้น) 150,000,000        150,000,000        150,000,000

3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) งดจ่าย 0.20 งดจ่าย

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) งดจ่าย 30,000,000           งดจ่าย

5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล  - 62.5%  -
 

  

     

วาระที่ 5 – พจิารณาและแต่งตัง้กรรมการใหม่ซึ่งจะเข้ามาดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการเดมิซึ่งจะต้อง
ออกจาก    ตาํแหน่งตามวาระ 
  กระบวนการคดัเลือกผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทนัน้ ไมไ่ด้ผา่นคณะกรรมการสรรหา 

เน่ืองจากปัจจบุนับริษัทยงัไมมี่การแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนั

พิจารณาคณุสมบติัในด้านตา่งๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคณุวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ

ในธุรกิจ และผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผา่นมาแล้ว มีความเหน็วา่  รศ. จมุพล  รอดคําดี 

และนางสาวอษุณี  เกิดพึง่บญุประชา มีคณุสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทโดยมีข้อมลู

เพิ่มเติมเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดงันี ้
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1. รองศาสตราจารย์จุมพล  รอดคาํดี อาย ุ: 65ปี สญัชาติ: ไทย 

การศกึษา : ปริญญาโท MS Broadcast-Journalism, Boston University, USA  

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : DAP 9/2004 จาก IOD 

   ประสบการณ์การทํางาน :   

 2546 - ปัจจบุนั กรรมการ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอม็โอ 

 2549 - ปัจจบุนั ท่ีปรึกษาศิลปะและวฒันธรรม, จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

 2534 – ปัจจบุนั กรรมการผู้ อํานวยการสถานีวิทยกุระจายเสียงแหง่จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ 

การถือหุ้นในบริษัท : 100,000 หุ้น คิดเป็น 0.07% ของหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 

การเป็นกรรมการในกิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไมมี่ 

การเป็นกรรมการในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่  

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 8 ปี 

การเข้าประชมุในรอบปี 2554 : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้      คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครัง้ 

 
 

2. นางสาวอุษณี  เกดิพึ่งบุญประชา  อาย ุ: 50 ปี สญัชาติ: ไทย 

การศกึษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ : DAP 9/2004 จาก IOD 

   ประสบการณ์การทํางาน :  2546- ปัจจบุนั กรรมการ บมจ. ซีเอม็โอ 

   2536- ปัจจบุนั รองกรรมการผู้จดัการ บจก.พีเอ็ม เซน็เตอร์  

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการ 

การถือหุ้นในบริษัท :  3,500,000 หุ้น คิดเป็น 2.33% ของหุ้นท่ีมีสทิธิออกเสียงทัง้หมด 

การเป็นกรรมการในกิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไมมี่ 

การเป็นกรรมการในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : ไมมี่ 

การเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมมี่ 

จํานวนปีท่ีเป็นกรรมการ : 8 ปี 

การเข้าประชมุ : คณะกรรมการบริษัท 5/5 ครัง้ 
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บริษัทได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อกําหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี 

กจ.12/2543 โดยมีข้อมลูเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสียเพิ่มเติมดงันี ้
 

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ

รศ.จุมพล  รอดคําดี

การถือหุ้นในบริษัท

   - จํานวนหุ้น 100,000

   - สัดส่วนของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.07%

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา

   1) เป็น/ไม่เป็น กรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไม่เป็น

       พนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา

   2) เป็น/ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น

   3) มี/ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ไม่มี
 

 
 

ลกัษณะของการมีสว่นได้เสีย ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ 

  นางสาวอษุณี  เกิดพึง่บญุประชา 

การถือหุ้นในบริษัท   

   - จํานวนหุ้น 3,500,000 

   - สดัสว่นของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 2.33% 

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับ
บริษัท/   

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิตบุิคคลที่   
อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่าน
มา   

   1) เป็น/ไมเ่ป็น กรรมการท่ีมีสว่นร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็น 

       พนกังาน ลกูจ้าง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจํา   

   2) เป็น/ไมเ่ป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น 

   3) มี/ไมมี่ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมมี่ 
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วาระที่ 6 – พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 

  การกําหนดคา่ตอบแทนของบริษัทไมไ่ด้ผา่นคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เน่ืองจาก

ปัจจบุนับริษัทยงัไมมี่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ตามการกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ

ได้ผา่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจ

และผลการดําเนินงานท่ีผา่นมาของบริษัทแล้ว เหน็สมควรกําหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดงันี ้
 

ปี 2555

เสนอ อนุมัติ จ่ายจริง

1. ค่าตอบแทนรายปี

  1.1 ค่าตอบแทนต่อคน

          -ประธานกรรมการ 400,000                       400,000                    400,000                   

          -รองประธานกรรมการ และ - -

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 360,000                       300,000                    300,000                   

          -กรรมการตรวจสอบ 240,000                       240,000                    240,000                   

          -กรรมการ 200,000                       200,000                    200,000                   

  1.2 ค่าตอบแทนรวมทัง้ชุด 1,600,000                   1,540,000                 1,540,000               

2.ค่าบําเหน็จพิเศษ

   -คณะกรรมการทัง้ชุด ไม่เกิน 1,600,000 ไม่เกิน 1,600,000 -

3.ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 3,340,000 ไม่เกิน 3,340,000 1,540,000.00          

ปี 2554
องค์ประกอบค่าตอบแทนกรมการ
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วาระที่ 7 – พจิารณาและแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี 
  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือ

หุ้นสามญัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้

แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จํากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 

2555 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ต่อไปนี ้ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเหน็ตอ่งบการเงิน

ของบริษัท 

 1. นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 

 2. นายวิชยั  รุจิตานนท์  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054  

3. นายประวิทย์  วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4917 

 4. นายบรรจง  พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 

 

  ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/

ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

และแสดงความเหน็ตอ่งบการเงินของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัท เอเอน็เอส ออดิท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัท

ยอ่ยอีก 6 บริษัท  โดยข้อมลูเก่ียวกบัคา่สอบบญัชีเป็นดงันี ้

                                 หน่วย:บาท 

บาท %

ค่าสอบบญัชี 660,000          630,000         30,000          4.76%

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 375,000          420,000         45,000-          -10.71%

ค่าบริการอ่ืน ไม่มี ไม่มี

รวม 1,035,000       1,050,000      15,000-          -1.43%

เพิ่มขึน้ / ลดลง
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2555 ปี 2554

 
 

  คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบติังาน  และความเป็นอิสระของผู้สอบ

บญัชี เหน็วา่มีความเหมาะสม โดยผู้สอบบญัชีได้ปฏิบติัหน้าท่ีด้วยดีตลอดมา สําหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบ

บญัชี นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเหน็ว่าเหมาะสมกบัขนาดและจํานวนรายการรวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจ

ในปัจจบุนั 
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แผนที่โรงแรม สวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 

Map of The Swissotel Le Concorde Bangkok  

 
 
 

 


