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วนัท่ี 1 เมษายน 2560  
 
เร่ือง     ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย    1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 
  2. รายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-Rom 
 3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 7. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8. รายละเอียดประกอบวาระการประชมุ 
 9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัจนัทร์ที่ 27  
กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ได้มีมติให้นดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ในวันพฤหัสบดีที่  27 เมษายน 2560 
เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดิน
แดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดงักลา่วถกูต้อง
ตรงตามมติของที่ประชมุ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559  
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรรับทราบรายงาน
ผลการด านินงานของบริษัทในรอบปี 2559  
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วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 
2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิบญัชีงบ
แสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่
ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วดงักลา่ว 

 
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
     

ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.055 บาท ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัที่ 1 
มกราคม 2559 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2560 ก าหนดวนั
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลประจ าปี 2560 (Record Date) ในวนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน 
(Closing Date) ในวนัที่ 12 พฤษภาคม 2560 ซึ่งเพิ่มเติมจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ่ 0.090 
บาท เมื่อวนัท่ี 9 สงิหาคม 2559 ท่ีผา่นมา  คิดเป็นมลูคา่รวมในอตัราหุ้นละ 0.145 บาท    

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบงัคบับริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่ 1 ใน 3 ปีนีม้ีกรรมการครบวาระต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ท่านจากกรรมการได้แก่  นายเนติพงษ์  
วิจิตรเวชการ  กรรมการดงักลา่วมีสิทธิได้รับเลือกกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง  คณะกรรมการของบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่าสมควรน ารายช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในปีนีเ้สนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณากลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ 
 

วาระที่ 6   พิจารณาอนุมัติการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมของบริษัท เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท 

จ านวน 1 ทา่น เพื่อให้การบริหารกิจการของบริษัทมีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาสรรหา
กรรมการ โดยเสนอ นายอปุถมัป์ นิสติสขุเจริญ เป็นกรรมการใหมข่องบริษัท 
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วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2560 ไว้เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 3,872,000 บาท 

 
  

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตัง้ นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล 
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้ สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร 
วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา  ภาสรุกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9445  แห่งบริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,160,000 บาท 

 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ า ปี 2560 ตามวนั เวลา และสถานที่
ดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในท่ีประชมุ
ตามหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมานี ้
 
 
      ขอแสดงความนบัถือ 
               

                 
 
                  นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ 
         ประธานกรรมการ 
                          บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) 
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April 1, 2017 
 
Subject:  Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 
To:  Shareholders  

 CMO Public Company Limited 
 
Attachments:  1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 
 2. Annual Report for the year 2016 in CD-rom 
 3. Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and vote  
 4. Proxy form 

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

 6. Registration Form for the Annual General Meeting of Sharehodlers for the year 2017 
 7. The Company’s Articles of Association related to the Shareholder’s Meeting 
 8. Detail of the agenda 
 9. Map of the meeting location  

 
In reference to the Board of Directors’ Meeting No. 1/2017 of CMO Public Company Limited (“the 

Company”) held on Monday 27 February 2017 at 10.30 AM., the Board of Directors have passed the resolutions to 
approve the convene of the Annual General Meeting of Shareholder for the year 2017 on Thursday 27 April  2017 
at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., 
Dindaeng, Bangkok 10400 to consider and approve the following agendas: 
 
Agenda 1  To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 

which held on Wednesday 27 April 2016 
  

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the 
minutes are accurate and in accordance with the resolutions of the Meeting. Thus, the shareholders 
should adopt the Minutes of Annual Meeting of Shareholders for the year 2016. 
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Agenda 2   To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2016 
Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the 
shareholders should acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 
2016. 

 

Agenda 3  To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of 
Income for the year ended December 31, 2016 which was audited by the Company’s auditor. 

 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the 
shareholders should approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of 
Income for the year ended December 31, 2016 which was audited by the Company’s auditor. 

 
Agenda 4  To consider and approve  dividend payment for the fiscal Year 2016. 
 

Opinion of the Board of Directors:  The Board of Directors have considered and viewed that the 
shareholder should approve dividend payment for the fiscal year 2016 at Baht 0.055 per share. The 
2016 year-ended dividend payment will be made on 25 May 2017 and the company will fix the Record 
Date for listing shareholder s having the right to receive dividend to be on 11 May 2017. The share 
registration book Closing Date for listing shareholders having the right to receive dividend in 
accordance with section 225 of the Securities and Exchange Act is set to be on 12 May 2017. This 
dividend is an additional payment due to the company was paid the dividend payment at Baht 0.090 
per share since 9 August 2016 by cash dividend share for the interim period of 2016 total paid Baht 
0.145 per share. 

 

Agenda 5  To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the 
office because of the expiration of their terms. 

  

Opinion of the Board of Directors: According to the company’s regulation, the Annual General 
Meeting will have to ask 1 in the 3 of the directors to retire from the position. This year, there are 1 of 
Directors have to retire which are Mr. Netipong  Wichitwechkarn and these directors have the right to 
come back into the board in the later period.  

 

The Board of Directors have agreed to propose Mr. Netipong  Wichitwechkarn to be re-elected in the 
next period. 
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Agenda 6   To consider and approve the appointment of the newly elected directors additional from remain  
directors 

  

Opinion of the Board of Directors: The Board of Director have consider and viewed the shareholder 
should approve the additional director from remain. 
The Board of Directors will be nominate a new director for Annual General Meeting of 
Shareholders to appoint Mr.Upathum Nisitsukcharoen as a Company’s Director 
for increase more efficiency and management. 

   

Agenda 7  To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2017 
  

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors have considered and viewed that the 
shareholders should approve the proposed remuneration for the Board of Directors for the year 2017 
which amounted not exceeding Baht 3,872,000. 

 

Agenda 8  To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2017 
and to fix remuneration 

 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors agreed upon Mr. Atipong Atipongsakul, 
CPA No.3500 or Mr. Vichai Ruchitanont, CPA No.4054 or Mr. Satean Wongsanun, CPA No.3495 or 
Miss Kultida Phasurakul, CPA No.5946 or Mr.Yudapong Chaemeanpan, CPA No.9445 of ANS Audit 
Co., Ltd. To be the Company’s auditors for the year 2017 with remuneration not exceeding Baht 
2,160,000. 

 

Agenda 9  Other matters (if any) 
 

The Company cordially invited all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for 
the year 2017 at the date and time mentioned prior in this document. If by any means you are unable to attend the 
meeting and will send in a substitute, please fill in the proxy form so that the substitute can have the right to act in 
the meeting.  

Respectfully Yours, 

 
Mr. Sremkhun  Kunawong 

Chairman 
CMO Public Company Limited 
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รายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจ าปี พ.ศ. 2559 
ของ 

บริษัท ซีเอม็โอ  จ ากดั (มหาชน) 
 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งสโรชา ชั้น3 โรงแรมสวสิโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขท่ี 
204 ถนนรัชดาภิเษก หว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 
 
รายช่ือกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายรัตนาวธุ    วชัโรทยั   ประธานกรรมการ /กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
2.  นายเสริมคุณ   คุณาวงศ ์   กรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3.  นายอนนัต ์  เกตุพิทยา   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายชเล   คุณาวงศ ์   กรรมการ 
 
รายช่ือผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชยัสกลุ  ผูอ้  านายการฝ่ายบญัชีการเงิน 
2. นายยทุธพงศ ์ เช้ือเมืองพาน       ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
3. นางสาวจินดา อาณาประโยชน์       ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

 
เร่ิมการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 9.30 น. นายรัตนาวธุ วชัโรทยั ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม แถลงวา่ ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้
เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะจ านวน 87 ราย จ านวนหุน้ทั้งส้ิน 118,692,396 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 46.46 จาก
จ านวนหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ทั้งส้ิน 255,462,733 หุน้ ซ่ึงครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัแลว้ 

และเพ่ือใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย จึงขอช้ีแจงใหท่ี้ประชุมทราบถึงวธีิการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วาระ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรือเห็นเป็นอยา่งอ่ืนก็ใหถื้อวา่อนุมติั ถา้มีผูใ้ดคดัคา้นขอใหย้กมือและออกเสียงลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน โดยผูถื้อหุน้หน่ึงคนมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ กล่าวคือ หน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง จึงขอรายงานใหผู้ ้
ถือหุน้ทราบ และขอใหต้วัแทนจากบริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน ในท่ีประชุมดว้ย 
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและไดเ้ร่ิมการประชุม ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 
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วาระที ่1 รับรองรายงานการประชุมวสิามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่ 1/2558  ซ่ึงประชุมเมือ่ วนัที ่ 25 ธันวาคม 2558 
ด้วยคะแนนเสียง 
ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของ 
บริษทั ประจ าปี พ.ศ. 2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 ธนัวาคม 2558 
 

มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมวสิามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ดว้ยคะแนนเสียง 

- เห็นดว้ย จ านวน  118,692,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 

ประธานมอบหมายใหน้ายเสริมคุณ คุณาวงศ ์ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2556 และ
เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 

 
นายเสริมคุณ คุณาวงศ ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ซ่ึงมีเน้ือหาโดยสรุปเก่ียวกบั 
- ผลงานเด่นของบริษทัในรอบปี 2558 
- รายไดแ้ละก าไรสุทธิเปรียบเทียบปี 2555 – 2558 
- ช้ีแจงผลการด าเนินงาน 
- ทิศทางธุรกิจดา้นการตลาดในปี 59 

  
ในระหวา่งการช้ีแจงวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 33,000 หุน้/เสียง ท าใหมี้ผูมี้สิทธิออกเสียงในวาระน้ี
จ านวน  118,725,399 หุน้/เสียง 
 
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท ์ รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ดว้ย
คะแนนเสียง   

- เห็นดว้ย จ านวน    118,725,399 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
หลงัจบการรายงานไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมดงัน้ี 
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1. อยากใหบ้ริษทัฯ บริหารรายไดไ้ม่ใหมี้ความผนัผวนมากนกั โดยหางานมาเสริมในช่วง low season และความ
คืบหนา้ของกิจการ Imaginia Playland เป็นอยา่งไรบา้ง 

 
นายเสริมคุณ ช้ีแจงวา่ บริษทัรับทราบ และพยายามท่ีจะท าใหบ้รษทัมีก าไรสม ่าเสมอทั้ง 4 ไตรมาส แต่เน่ืองจากเทศกาล
การจดังานมกัจะมีมากในไตรมาสท่ี 4 ส่วนไตรมาสอ่ืนๆ นั้นมีบา้งแต่ถือวา่นอ้ย ส่วนกิจการ Imiginia นั้น ถือวา่เป้น
ช่วงท่ีพน้การเปิดตวักิจการแลว้ โดยภาพรวมลูกคา้จะมาเยอะในช่วงวนัเสาร์อาทิตยแ์ละวนัหยดุยาว และรวมถึงช่วงปิด
เทอมดว้ย ซ่ึงในปีน้ีกิจการเองยงัคงขาดทุนอยู ่คาดหมายวา่จะขาดทุนลดลงเร่ือยๆ ในระยะต่อไป 
 
2. ราคาบตัร Imaginia ถือวา่ราคาสูงไปหรือไม่ 
นายเสริมคุณ ช้ีแจงวา่ลูกคา้ส่วนใหญ่ท่ีมาใชบ้ริการนั้นเป็นชาวต่างชาติ ซ่ึงถือวา่เป็นลูกคา้หลกัประมาณ 70% ซ่ึงเป็น
กลุ่มท่ีมีก าลงัซ้ือสูง และส่วนท่ีเหลือจะเป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมีความสามารถจ่ายได ้ราคาบตัรท่ีไดไ้วจึ้งไม่ถือวา่สูงมาก 
 
3. กิจการโชวหิ์มพานตน์ั้นตั้งอยูท่ี่ได 
นายเสริมคุณ ช้ีแจงวา่ กิจการโชวหิ์มพานตน์ั้นตั้งอยูช่ั้นบนสุดของอาคาร Show DC ถ.พระราม9 

 
วาระที ่3 พจิารณา อนุมตับิญัชีงบแสดงฐานะการเงนิ และบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2558 ส้ินสุด

วนัที ่31 ธันวาคม 2558 ทีผู้่สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชยัสกลุ เป็นผูร้ายงานบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และ

บญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ ประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  และ
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติับัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี พ.ศ. 2558 ของ
บริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ 
  ในระหวา่งการช้ีแจงวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 1,012,450 หุน้/เสียง ท าใหมี้ผูมี้
สิทธิออกเสียงในวาระน้ีจ านวน 119,737,849 หุน้/เสียง 
 
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมติับญัชีงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จประจ าปี พ.ศ. 2558 ของบริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง  

- เห็นดว้ย จ านวน    119,737,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
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วาระที ่4  พจิารณาและอนุมตักิารงดจ่ายเงนิปันผล 
   ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เน่ืองจากผลประกอบการขาดทุน 
 
 ในระหวา่งการช้ีแจงวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 3,102 หุน้/เสียง ท าใหมี้ผูมี้สิทธิออกเสียงใน
วาระน้ีจ านวน 119,740,951หุน้/เสียง 
 
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติ อนุมติัการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2558 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียง 

- เห็นดว้ย จ านวน    119,660,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.93 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  80,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.07 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 2 ท่านคือ นายอนนัต ์ เกตุพิทยา 
และ นายเสริมคุณ คุณาวงศ ์ จึงเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาเงแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ
ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิม 

 
มต ิ  ประชุมพิจารณาแลว้มี เลือกตั้งนายอนนัต ์เกตุพิทยา กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระ ดว้ยคะแนนเสียง 

- เห็นดว้ย จ านวน  119,740,826 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999896 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000104 
- งดออกเสียง จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 และ มติเอกฉนัท์ เลือกตั้งนายเสริมคุณ  คุณาวงศ ์กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียง 

- เห็นดว้ย จ านวน  119,740,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที ่6 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
  ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษทั ส าหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2559 
ซ่ึงก าหนดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท  
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มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเอกฉันท ์ อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษทั ส าหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 
2559 ไวเ้ป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,630,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง 

- เห็นดว้ย จ านวน  119,740,951 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที ่7 พจิารณาและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 
  ประธานไดเ้สนอต่อท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ 
นายวชิยั รุจิตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาว
กลุธิดา ภาสุรกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946  หรือนายยทุธพงษ ์ เช่ือเมืองพาน ผูส้อบ 
บญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445   แห่งบริษทั เอเอน็เอส  ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทน
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท 
 
ในระหวา่งการช้ีแจงวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 100 หุน้/เสียง ท าใหมี้ผูมี้สิทธิออกเสียงในวาระน้ี
จ านวน 119,741,051 หุน้/เสียง 
 
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอกฉนัท ์แต่งตั้งนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นาย
วชิยั รุจิตานนท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาว
กลุธิดา ภาสุรกุล ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946  หรือนายยทุธพงษ ์ เช่ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445แห่งบริษทั เอ
เอน็เอส  ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2559 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท 
ดว้ยคะแนนเสียง  

- เห็นดว้ย จ านวน  119,741,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
วาระที่ 8  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
  ประธานเสนอต่อท่ีประชุมวา่การด าเนินการจ าหน่ายหุน้พ่ิมทุนไดด้ าเนินการเสร็จส้ินแลว้ จึงจ าขอด าเนินการลด
ทุนจดทะเบียนลงใหเ้ท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีออกและจ าหน่ายได ้ โดยการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 291,499,785 บาท เป็น 
255,462,733 บาท  โดยลดลง 36,037,052 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท 
 
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเอกฉนัท ์ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 291,499,785 บาท เป็น 255,462,733 บาท  
โดยลดลง 36,037,052 หุน้ มูลค่าหุน้ละ 1 บาท ดว้ยคะแนนเสียง  
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- เห็นดว้ย จ านวน  119,741,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 

หลงัจบการรายงานไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมดงัน้ี 
1. การเพ่ิมทุนท่ีผา่นมาราคาท่ีตั้งนั้นไม่จูงใจเท่าไร อยากใหบ้ริษทั ถา้จะมีการออกหุน้เพ่ิมทุนอีกในอนาคต ใหต้ั้งราคา

ใหเ้หมาะสมมากกวา่น้ี เพ่ือจูงใจใหผู้ถื้อหุน้ 
นายเสริมคุณ ช้ีแจงวา่ บริษทัรับทราบและหากมีการเพ่ิมทุนอีกในคราวหนา้จะพิจารณาราคาใหมี้ความเหมาะสมตามท่ี
เสนอแนะ 

 
วาระที่ 9  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 
  ประธานเสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ตามท่ีไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัในวาระท่ี 8 ขา้งตน้ โดยใหใ้ชข้อ้ความ
ต่อไปน้ีแทน ทั้งน้ี ใหบุ้คคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์มีอ านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดงัน้ี 
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน   255,462,733 บาท (สองร้อยห้าสิบห้าล้านสี่แสนหกมื่น
สองพนัเจ็ดร้อยสามสบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 255,462,733 หุ้น (สองร้อยห้าสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่น
สองพนัเจ็ดร้อยสามสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 255,462,733 หุ้น (สองร้อยห้าสิบห้าล้านสี่แสนหกหมื่น

สองพนัเจ็ดร้อยสามสบิสามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ                             -    หุ้น (          - )” 

 
ในระหวา่งการช้ีแจงวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 37,000 หุน้/เสียง ท าใหมี้ผูมี้สิทธิออกเสียงในวาระน้ี
จ านวน 119,778,051 หุน้/เสียง 
 
มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเอกฉนัท ์ อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระท่ี 8 ขา้งตน้ ดว้ยคะแนน 
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- เห็นดว้ย จ านวน  119,778,051 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

 
วาระที ่10  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 
   - ไม่ม ี-  
 

ประธานไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ และมีผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูล
เพ่ิมเติมดงัน้ี 

1. โครงการทีเ่กีย่วกบันโยบายการต่อต้านการทุจริตซ่ึงตลาดหลกัทรัพย์ และกลต. ให้การสนบัสนุนอยู่นั้น บริษัทฯ 
มคีวามคดิเห็นอย่างไร 
 

 
นายอนนัต ์เกตุพิทยาช้ีแจงวา่  บริษทัฯ มีความเห็นดว้ยในโครงการดงักล่าว วา่เป็นโครงการท่ีดี และบริษทัไดมี้การ
จดัตั้งคณะกรรมการความเส่ียงข้ึนแลว้ เพ่ือท าการศึกษาขอ้มูลและรายละเอียดต่างๆ อยู ่ เม่ือขอ้พร้อมแลว้จะ
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 
 
ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอขอ้แนะน าเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 

รับรองวา่รายงานการประชมุข้างต้นถกูต้อง 

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

นายรัตนาวธุ วชัโรทยั 
ประธานกรรมการ 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
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หลักเกณฑ์ และวิธีการปฏิบัตใินการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน 
 
 
หลกัเกณฑ์เพื่อแสดงสทิธิในการเข้าร่วมประชมุ 

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตวัเอง 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติไทย โปรดแสดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ข้าราชการ หรือบตัรประจ าตวัพนกังานรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา สญัชาติตา่งด้าว โปรดแสดงใบส าคญัประจ าตวัตา่งด้าว หรือหนงัสอืเดนิทาง 

 
2. กรณีมอบฉันทะ 

2.1 กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นบคุคลธรรมดาสญัชาติไทยหรือสญัชาตติา่งด้าว ต้องน าเอกสารดงันีม้าแสดงขณะ
ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชมุ 

 หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 

 ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้มอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้มอบฉนัทะ 

 ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 

2.2  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลสญัชาติไทย ต้องน าเอกสารดงันีม้าแสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้า
ประชมุ 

 หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

 ส าเนาบตัรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

 ส าเนาบตัรประชาชนของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบฉนัทะ 
 2.3  กรณีผู้มอบฉนัทะเป็นนิติบคุคลจดทะเบียนในตา่งประเทศ ต้องน าเอกสารดงันีม้าแสดงขณะ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชมุ 

 หนงัสอืมอบฉนัทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 

 ส าเนาหนงัสอืรับรองการจดทะเบยีนเป็นนิติบคุคลของผู้มอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการ
ผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

 ส าเนาหนงัสอืเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยกรรมการผู้
ลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะนัน้ 

 ส าเนาบตัรประชาชนหรือส าเนาหนงัสอืเดินทางของผู้ รับมอบฉนัทะซึง่รับรองส าเนาถกูต้องโดยผู้ รับมอบ
ฉนัทะ 
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กรณีมีการมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆมาที่บริษัทฯล่วงหน้าอย่างน้อย 
1 วันท าการ หรือก่อนเร่ิมเวลาประชุมอย่างน้อยคร่ึงชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯมเีวลาตรวจสอบเอกสาร
ต่างๆให้ทนัเวลาเร่ิมประชุม 
 

การลงทะเบียน 
 
 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯจะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเร่ิมการประชมุไมน้่อยกวา่ 1 ชัว่โมง หรือตัง้แตเ่วลา 9.00 นาฬิกาเป็นต้นไป 
 
 

การออกคะแนนเสียง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมีเสยีงหนึง่เสยีง 
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  ถ้ามีคะแนนเสยีง

เทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มอกีเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
 

 
ในกรณีอื่น ซึง่มีกฏหมายหรือข้อบงัคบัของบริษัทฯก าหนดไว้แตกตา่งจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไปตามที่

ก าหนดนัน้ โดยประธานในที่ประชมุจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการลงคะแนนในแตล่ะวาระ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
 

ในการจดัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท ในวนัพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องฟอร์จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) จงึได้น าสง่หนงัสอืมอบฉนัทะในการประชมุครัง้นีไ้ว้ 3 แบบ คือ 
 

-  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไป ซึง่เป็นแบบท่ีง่ายและไมซ่บัซ้อน 
-  แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั  
-  แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 

ในกรณีที่ทา่นประสงค์จะแตง่ตัง้บคุคลอื่นใดเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงแทนทา่นในการประชมุครัง้นี ้โปรดเลือก
หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านัน้ และกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะฉบบันัน้ๆ ให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ น าสง่ตอ่ประธานในท่ีประชมุหรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วมประชมุ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 เขียนที่.................................................................... 
 วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. 2560 
 

(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สญัชาติ............................... 
อยูบ้่านเลขท่ี.................................ถนน............................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์.......................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม...........................หุ้น และออกเสยีง
ลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

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

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ของบริษัท  ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน)  ในวนัพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนี ้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 



 

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

19 

หมายเหต ุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
2. การมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนนัน้ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องมีอายคุรบ 20 ปี 

บริบรูณ์ในวนัที่มอบฉนัทะ มิฉะนัน้การมอบฉนัทะจะไมช่อบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 

 
 
 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 
 เขียนที่.................................................................... 
 วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. 2560 
 

(1) ข้าพเจ้า...............................................................................................สญัชาติ.......................... 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั...........................................รหสัไปรษณีย์........................... 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม.............................หุ้น และออก
เสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

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

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560   ของบริษัท  ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน)   ในวันพฤหัสบดทีี่ 27  เมษายน 2560 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดนิแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมตัิบัญชีงบแสดงฐานะการเงนิ และบญัชีก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทประจ าปี 

2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
วาระที่ 5   พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

1. คณุเนติพงษ์   วิจิตรเวชการ 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
 
 
 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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วาระที่ 6   พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
วาระที่ 7    พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
วาระที่ 8   พิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
 
วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 ค าแถลงหรือหลกัฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 
 (5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจน หรือในกรณี
ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองทีร่ะบไุว้ข้างต้น รวมถงึกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการท่ีเห็นสมควร                                                                   
 
 กิจการใดทีผู่้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนี ้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
  

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 

           (....................................................) 
 
   ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
            (....................................................) 
 
 
ลงช่ือ.......................................................พยาน  ลงช่ือ.......................................................พยาน 
         (....................................................)            (....................................................) 
 
 
หมายเหต ุ

1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ไมส่ามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสยีงได้ 

2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชดุ หรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ใน

ใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. 
4. การมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนตนนัน้ ผู้ รับมอบฉนัทะจะต้องมีอายคุรบ 20 

ปี บริบรูณ์ในวนัที่มอบฉนัทะ มิฉะนัน้การมอบฉนัทะจะไมช่อบด้วยกฎหมาย ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ข 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของบริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) ในวนัพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชัน้ 3 

โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพงึ
เลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 

วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 

วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 

วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 

วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 
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วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
วาระท่ี..............เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 
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ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 
ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
           (....................................................) 
 
   ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
            (....................................................) 
 
 
ลงช่ือ.......................................................พยาน  ลงช่ือ.......................................................พยาน 
         (....................................................)            (....................................................) 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 
 เขียนที่.................................................................... 
 วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. 2560 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................สญัชาติ......................... 
อยูบ้่านเลขท่ี...................ถนน............................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต...........................จงัหวดั
........................รหสัไปรษณีย์..................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น (Custodian) ให้กบั
...........................................ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม...........................
หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั..........................เสยีง 

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

อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์..................หรือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหสัไปรษณีย์.................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  ของบริษัท  ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน)  ในวนัพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคยีว กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดินแดง 
กรุงเทพมหานคร 10400 หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี  ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

 มอบฉนัทะบางสว่นคือ หุ้นสามญัจ านวน........................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กบั
..................................เสยีง 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพุธที่ 27 เมษายน 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

         
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิบัญชีงบแสดงฐานะการเงนิ และบัญชกี าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 

2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
 
 
 
 
 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 



 

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

29 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

1. นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ 

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

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

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

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

 ไมเ่ห็นด้วย...................................................เสยีง 
 งดออกเสยีง.................................................เสยีง 
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วาระที่ 9 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 ค าแถลงหรือหลกัฐานอื่นๆ (ถ้าม)ี ของผู้ รับมอบฉนัทะ…………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………… 

(5) การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดที่ไมเ่ป็นไปตามที่ระบไุว้ในหนงัสอืมอบฉนัทะนี ้ให้ถือวา่การ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือใน
กรณีที่ประชมุมกีารพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีทีม่ีการ       แก้ไขเปลีย่นแปลง
หรือเพิ่มเตมิข้อเทจ็จริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการท่ีเห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนี ้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
           (....................................................) 
 
   ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
            (....................................................) 
 
 
ลงช่ือ.......................................................พยาน  ลงช่ือ.......................................................พยาน 
         (....................................................)            (....................................................) 
 
หมายเหต ุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นี ้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ ถือหุ้นที่ปรากฏในช่ือทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้
ให้คสัโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝาก และดแูลหุ้นให้เทา่นัน้ 

2. หลกัฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
1) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน  
2) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน 

3. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  

4. วาระการเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้

ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค.

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะ แบบ ค 
 

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของบริษัท ในวนัพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1-2 ชัน้ 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 

กรุงเทพฯ ฟอร์จูน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภเิษก ดนิแดง กรุงเทพมหานคร 10400 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และ
สถานท่ีอื่นด้วย 
 

วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 

วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

  

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

 

วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 

วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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 งดออกเสยีง.................................................เสยีง     
วาระท่ี..............เร่ือง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
วาระท่ี..............เร่ือง เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

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

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

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

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

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

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

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

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

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

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

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

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

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

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

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

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

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

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

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

 การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
ช่ือกรรมการ.................................................................................. 

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

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

 งดออกเสยีง.................................................เสยีง 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าต่อแบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 

ลงช่ือ......................................................ผู้มอบฉนัทะ 
           (....................................................) 
 
   ลงช่ือ.......................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 
            (....................................................) 
 
 
ลงช่ือ.......................................................พยาน  ลงช่ือ.......................................................พยาน 

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

หน้า.....ของจ านวน.....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 nationalities please show your 
identification card or passport 

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

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

 a completely filled proxy letter 

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

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

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

 a completely filled proxy letter 

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

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

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

documents should be presence at the registration before entering the meeting 

 a completely filled proxy letter 

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

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

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

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

onwards. 
 
 

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

amount of votes let the chairman of the meeting make the last vote to point out the winner. 
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Proxy Form 
 
 There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2017 on Thursday 27 April  2017 at 
10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., 
Dindaeng, Bangkok 10400. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as 
follow: 
 
Therefore CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow: 
 

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

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

please use only one of the given proxy documents and complete the document correctly and completely send to 
the president of the meeting or the person who is appointed by the president before attending the meeting. 
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Proxy Form (A) 
 Written at................................................................. 
 Date............Month.............................A.D. 2017 

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

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

Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder 
for the 2017 on Thursday 27 April  2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok 

Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue. 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every 
respect. 
     Signed......................................................Shareholder 
                (....................................................) 

 

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

 

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

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

Duty Stamp 

 Baht 20  

page.....of total .....pages 
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Notes:  

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

2. The proxy must be at least 20 years old on the date of the vote. Otherwise , the proxy is not legitimacy 
in accordance with section 102 of the Public Limited Companies Act, 2535 and Section 19 of the Civil 
and Commercial Code 
 

 

page.....of total .....pages 
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Proxy Form (B) 
 
 Written at................................................................. 
 
 Date............Month............................. A.D. 2017 
 

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

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

(3) Hereby appoint  
 (1) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (2) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (3) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the 
year 2017 on Thursday 27 April  2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok 

Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue.  

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

Agenda 1  To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 
which held on Wednesday 27 April 2016 To consider and approve the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012 which held on Thursday 25 October 2012. 

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain  

Duty Stamp 

 Baht 20 

page.....of total .....pages 
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Agenda 2 To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2016   
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

Income for the year ended December 31, 2016 which was audited by the Company’s auditor. 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

 
Agenda 4   To consider and approve  dividend payment for the fiscal Year 2016.  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

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

1. Mr. Netipong  Wichitwechkarn  
 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 
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Agenda 6    To consider and approve the appointment of the newly elected directors additional from remain  
   directors 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

 
Agenda 7    To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2017 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

 
Agenda 8    To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2017  
   and to fix remuneration 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

 
 
Agenda 9    Other matters (if any)  
 
 The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 (5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as 
invalid and not my voting as a shareholder 
 (6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case 
the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from that agendum specified above, including 

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

 

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

 
 

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

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

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

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

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

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

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General 
Meeting of Shareholder for the year 2017 on Thursday 27 April  2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd 

Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400.  or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

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

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

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

                (....................................................) 
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Proxy Form (C) 
 
 Written at................................................................. 
 
 Date............Month............................. A.D. 2017 
 

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

(2) Hereby appoint  
 (1) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (2) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code...................Or 
 (3) ...................................................................................Age........................years 
Residing at No............................Road..................................Tambol/Sub-district..................................... 
Amphur/District............................................Province........................................Post code....................... 
Anyone of the above as my/our proxy to attend and vote in an Annual General Meeting of Shareholder for the 
year 2017 on Thursday 27 April  2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd Floor, Grand Mercure Bangkok 

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

(4) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2016 

which held on Wednesday 27 April 2016  To consider and approve the Minute of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2012 which held on Thursday 25 October 2012  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

Duty Stamp 

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

 
Agenda 2    To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2016 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

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

Income for the year ended December 31, 2016 which was audited by the Company’s auditor. 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

 
Agenda 4   To consider and approve  dividend payment for the fiscal Year 2016.  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

  
Agenda 5   To consider and approve the appointment of the newly elected directors in place of those vacated the 

office because of the expiration of their terms. 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

1. Mr. Netipong  Wichitwechkarn  
 Approve.......................................................vote(s) 
 Disapprove..................................................vote(s) 
 Abstain.........................................................vote(s) 
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Agenda 6     To consider and approve the appointment of the newly elected directors additional from remain  
  directors 

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

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

 

Agenda 7     To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2017 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

 

Agenda 8    To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2017  
   and to fix remuneration 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

 
Agenda 9 Other matters (if any) 
 
 The proxy’s statement or any other evidencing documents (if any)……………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

The appointment of proxy by the shareholder of CMO Public Company Limited at the Annual General 
Meeting of Shareholder for the year 2017 on Thursday 27 April  2017 at 10.00 AM., at Fortune 1-2 Room, 3rd 

Floor, Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel, 1 Ratchadapisek Rd., Dindaeng, Bangkok 10400. or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Signed......................................................Proxy 
             (....................................................) 
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รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 

ช่ือ-สกลุ : นายอนนัต์  เกตพุิทยา   อาย ุ: 65 ปี 

 
การมีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัประจ าปี 2560: 

 

ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2560 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด โปรดกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ และสง่กลบัมาที ่
 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั(มหาชน) (แผนกนักลงทุนสัมพนัธ์) 
4/18-19 ซ.นวลจนัทร์56 ถ.นวลจนัทร์ แขวงนวลจนัทร์ เขตบงึกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
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เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถอืหุ้น 
 

กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นบคุคลธรรมดา 
•    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าวที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้ ถือหุ้นพร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
 
กรณีผู้ ถือหุ้นเป็นนิติบคุคล 
•    ส าเนาหนงัสอืรับรองของนิตบิคุคลอายไุมเ่กิน 3 เดือน ซึง่รับรองความถกูต้องโดยบคุคลผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือของนิติ
บคุคลนัน้ๆ 
•    ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวัข้าราชการ หรือใบขบัขี่ หรือหนงัสอืเดินทาง หรือใบตา่งด้าว ที่ยงัไม่
หมดอายขุองผู้มีอ านาจลงลายมอืช่ือดงักลา่วพร้อมทัง้ลงนามรับรองส าเนาถกูต้อง 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น 

 

 ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุ
ของรอบปีบญัชีของบริษัท 

            การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่อง
ระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีนี ้ ให้คณะกรรมการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
1 เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

            ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชมุได้ ณ ท้องที่อนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัอื่น ทัว่
ราชอาณาจกัร 
 

 ข้อ 25. ในการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสอืนดัประชมุ ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบยีบ วาระ
การประชมุ และเร่ืองที่จะเสนอตอ่ที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบวุา่เป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนมุตัิหรือเพื่อพิจารณา รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่วและจดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทราบไมน้่อยกวา่ 7 วนั ก่อน
วนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชมุในหนงัสอืพิมพ์ตดิตอ่กนั 3 วนัก่อนวนัประชมุไมน้่อยกวา่ 3 วนั 

 

 ข้อ 26. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นอาจมอบฉนัทะให้บคุคอื่นเข้าประชมุและออกเสยีงแทนตนในการประชมุก็ได้ 
หนงัสอืมอบฉนัทะจะต้องลงวนัท่ีและลายมือช่ือของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบท่ีนายทะเบยีนก าหนด 

              หนงัสอืมอบฉนัทะนีจ้ะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ทีป่ระชมุก่อนผู้ รับมอบ
ฉนัทะเข้าประชมุ 

 

 ข้อ 27. ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน และ
ต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมา
ประชมุไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ย
ได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 

             ในกรณีที่ปรากฎวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ใด เมื่อลว่งเวลานดัไปแล้วถงึ 1 ชัว่โมง จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาเข้า
ประชมุไมค่รบองค์ประชมุตามทีก่ าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นการระงบั
ไป ถ้าการประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้มใิชเ่ป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชมุครัง้ใหม ่และให้สง่หนงัสอืนดัประชมุไป
ยงัผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครัง้หลงัไมบ่งัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชมุ 
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              ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไมม่ีหรือ
มีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

 

 ข้อ 28. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีงและมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกตใิห้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน   ถ้ามีคะแนน
เสยีงเทา่กนั ให้ประธานในท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญา เก่ียวกบัการให้เชา่กิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ี
ส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกบั
บคุคลอื่นโดยมวีตัถปุระสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกนั 

(ง) การแก้ไขเพิม่เติมหนงัสอืบริคณห์สนธิหรือข้อบงัคบั 

(จ) การเพิม่หรือลดทนุของบริษัท 

(ฉ) การควบหรือเลกิบริษัท 

 

ข้อ 29. กิจการอนัท่ีประชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามีดงันี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่

ผา่นมา 

(2) พิจารณาและอนมุตังิบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุของรอบปีที่ผา่นมา 

(3) พิจารณาจดัสรรเงินก าไรและจดัสรรเงินไว้เป็นทนุส ารอง 

(4) เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและก าหนดคา่ตอบแทน 

(5) แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 

(6) กิจการอื่นๆ 

 

ข้อ 30.ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอ่ยตกลงเข้ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัหรือรายการท่ีเก่ียวกบัการได้มาหรือจ าหนา่ย ไป
ซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทยอ่ยตามความหมายและหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยที่
ใช้บงัคบักบัการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัทจดทะเบียน หรือการได้มาหรือจ าหนา่ยไปซึง่สนิทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียน
แล้วแตก่รณี ให้บริษัทปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดงักลา่วก าหนดไว้ในเร่ืองนัน้ๆด้วย 
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เอกสารประกอบ 
การประชุมสามัญประจ าปีผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
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ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 
(หน่วย: พันบาท) (หน่วย: พันบาท)

2556 2557 2558 2559 2556 2557 2558 2559

ผลการด าเนินงาน:

  รายได้จากการให้บริการ 1,095,335         1,357,653         1,368,769         1,199,653      630,176         648,718         648,718         637,646         

  รายได้รวม 1,103,535         1,365,233         1,369,351         1,201,453      666,976         665,690         665,690         720,250         

  ต้นทนุการให้บริการ 847,943             1,068,010         1,072,127         998,015         528,101         542,715         542,715         551,582         

  ก าไรขัน้ต้น 247,392             202,160             296,642             296,642         102,075         72,321            106,003         106,003         

  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 181,223             210,012             210,012             203,289         92,997            107,847         107,847         111,267         

  ดอกเบีย้จา่ย 18,514               34,442               34,442               27,992            8,107              16,100            16,100            14,140            

  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 14,780               18,533               18,533               2,107              3,328              1,512              1,512              828                 

  ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ 33,264               26,939               26,939               (41,460)          34,443            (2,484)             (2,484)             42,433            

ฐานะทางการเงิน:

  สินทรัพย์รวม 965,799             1,172,551         1,172,551         1,151,561      557,274         660,233         660,233         742,910         

  หนีส้ินรวม 578,855             730,913             730,913             679,132         260,669         403,966         403,966         368,257         

  ส่วนของผู้ ถือหุ้น 386,944             441,638             441,638             472,429         296,605         256,267         256,267         374,652         

อัตราส่วนทางการเงิน:

  อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 22.59% 21.33% 21.67% 16.81% 16.20% 16.34% 16.34% 13.50%

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 6.04% 5.82% 5.77% -1.12% 1.44% -0.28% -0.28% -3.95%

  อตัราก าไรสทุธิ (%) 3.04% 1.98% 1.97% -3.46% 5.47% -0.38% -0.38% 6.65%

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) 8.80% 6.83% 6.83% -9.07% 12.12% -0.97% -0.97% 13.45%

  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.17                   0.14                   0.14                   (0.16) 0.18 -0.01 -0.01 0.17

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.83 0.62 0.62 0.61 1.03 0.77 0.77 0.97

  อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.50 1.66 1.66 1.44 0.88 1.58 1.58 0.98

งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจ

 
 

 

 

หมายเหตุ  
ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเลม่ เพื่อใช้ส าหรับการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นในวนัที่ 27 

เมษายน 2560 โปรดติดตอ่ขอรับได้ที่ 
 

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชยัสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2008 3888 ตอ่ 1220 e-mail: piyamart@cmo-group.com 

หรือ นางสาวสมลกัษณ์  เอี่ยมฉลวย  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2008 3888 ตอ่ 1208 e-mail: somluk.a@cmo-group.com 

 
 

mailto:piyamart@cmo-group.com
mailto:somluk.a@cmo-group.com
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วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 กระบวนการคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทนัน้ ไมไ่ด้ผา่นคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจบุนับริษัท
ยงัไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านตา่งๆ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในชว่งที่ผา่นมา  
 ตามข้อบงัคบับริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี ม้ีกรรมการครบ
วาระต้องออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ท่านจากกรรมการได้แก่ นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ กรรมการดงักลา่วมีสิทธิได้รับเลือก
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  
 คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่สมควรน ารายช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในปีนีเ้สนอที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ คือ นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ โดยมีข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้
ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดงันี ้
 
นายเนติพงษ์  วิจติรเวชการ  อาย:ุ 53 ปี  สญัชาต:ิ ไทย  
การศกึษา :  LL.M. โรงเรียนกฎหมาย มหาวิทยาลยัชิคาโก 
ประสบการณ์การท างาน :   

- 2559-ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ 
- 2558-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ไนทอน บีช จ ากดั 
- 2558-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท มาลยัวนา ฮิลส์ จ ากดั 
- 2558-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท มาลยัวนา บีช คลบั จ ากดั 
- 2558-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท มาลยัวนา รีสอร์ท จ ากดั 
- 2549-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท เซ็น แคปิตอล (ประเทศไทย) จ ากดั 
- 2547-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท รอยลั แอดโวเคทส์ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั 
- 2547-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ฟองดาซิออน จ ากดั 
- 2547-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ไอเอชเอส (ประเทศไทย) จ ากดั 
- 2546-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท คาวาลลโิน โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
- 2546-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท เทวาลยั จ ากดั 
- 2545-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ไอเอชเอส ท้องหนนั จ ากดั 
- 2545-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ท้องหนนั โฮลดิง้ส์ จ ากดั 
- 2543-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท ใจดาว จ ากดั 
- 253x-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัท อนัดามนั รีสอร์ท จ ากดั 
- 253x-ปัจจบุนั กรรมการ     บริษัทอมนัครูซซิส จ ากดั 
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ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ/ กรรมการบริษัท 
การถือหุ้นในบริษัท : 0  หุ้น  
การเป็นกรรมการในกิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :ไม ่เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมเ่ป็น  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 1 ปี 
การเข้าประชมุในรอบปี 2559 : คณะกรรมการบริษัท 1/2 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 0/1 ครัง้ 
 
 

บริษัทได้ก าหนดนยิามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.
12/2543 โดยมีข้อมลูเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสยีเพิม่เติมดงันี ้
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ

คุณเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ

การถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

   - จ านวนหุ้นสามญั 0

   - สดัส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 0.00%

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

   1) เป็น/ไมเ่ป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็น

       พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า

   2) เป็น/ไมเ่ป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น

   3) มี/ไมมี่ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ ไมมี่

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย
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วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มจ านวนกรรมการและแต่งตัง้กรรมการใหม่ 

 

นายอุปถมัป์  นิสิตสุขเจริญ  อาย:ุ 52 ปี  สญัชาต:ิ ไทย  
การศกึษา :  ปริญญาตรี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  ภาควชิา ออกแบบอตุสาหกรรม  จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
ประสบการณ์การท างาน :   
- 2533-ปัจจบุนั  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ  บริษัท ไร้ท์แมน จ ากดั 
- 2532-2533  Project Manager    บริษัท ซีนโปรเกรส จ ากดั 
- 2531-2532  Interior Designer    บริษัท ปริซมึ อาคเิทคส์ จ ากดั 

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ :  กรรมการบริษัท 
การถือหุ้นในบริษัท : 47,822,200  หุ้น  
การเป็นกรรมการในกิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :ไม ่เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท :  เป็น 
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ

คุณอุปถมัป์  นิสิตสุขเจริญ

การถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

   - จ านวนหุ้นสามญั 47,822,200

   - สดัส่วนของจ านวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทัง้หมด 18.72%

การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปนี ้กับบริษัท/

บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบนัหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

   1) เป็น/ไมเ่ป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ไมเ่ป็น

       พนกังาน ลกูจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ า

   2) เป็น/ไมเ่ป็น ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพ ไมเ่ป็น

   3) มี/ไมมี่ ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจ มี

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย
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วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 

  การก าหนดคา่ตอบแทนของบริษัทไมไ่ด้ผา่นคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เนื่องจากปัจจบุนับริษัทยงั
ไมม่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน อยา่งไรก็ตามการก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการได้ผา่นการพิจารณาอยา่ง
รอบคอบจากที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากสภาวะการณ์ทางธุรกิจและผลการด าเนินงานท่ีผา่นมาของบริษัท
แล้ว เห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดงันี ้
 

 

 

ปี 2560

เสนอ จ่ายจริง เสนอ

1. ค่าตอบแทนรายปี

  1.1 คา่ตอบแทนตอ่คน

          - ประธานกรรมการ 435,600            471,900            484,000            

          - รองประธานกรรมการ และ 435,600            

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 435,600            435,600            

          - กรรรมการและกรรมการตรวจสอบ 290,400            363,000            260,400            

             / 1 ท่าน

          - กรรมการ / 1 ท่าน 242,000            242,000            242,000            

  1.2 คา่ตอบแทนรวมทัง้ชุด 1,936,000          1,694,000          1,694,000          

2.ค่าบ าเหน็จพเิศษ ไม่เกิน จ่ายจริง ไม่เกิน 

   - คณะกรรมการทัง้ชุด 1,936,000.00     1,015,364          1,936,000          

3.ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 3,872,000 2,709,364          ไม่เกิน 3,630,000

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรมการ
ปี 2559
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วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัแตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ตอ่ไปนี ้ เป็นผู้ท า
การตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

1. นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3500 
2. นายวชิยั รุจิตานนท์   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4054 
3. นายเสถียร วงศ์สนนัท์   ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3495 
4. นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5946 
5. นายยทุธพงษ์ เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9445 

 ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือทีเ่สนอมานัน้ ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมคีวามเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัท ทัง้นีบ้ริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยอีก 8 บริษัท  โดยข้อมลูเก่ียวกบัคา่สอบบญัชี
เป็นดงันี ้

 

หนว่ย:บาท

ปี 2559

(จา่ยจริง) บาท %

ค่าสอบบญัชี 1,250,000          1,503,140  253,140-     -16.84%

ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 910,000             772,990     137,010     17.72%

ค่าบริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ - -

รวม 2,160,000          2,276,130  116,130-     -5.10%

เพิ่มขึน้ / ลดลง
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2560

 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบตังิานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เห็นวา่มคีวามเหมาะสม โดย
ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยดตีลอดมา ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่
เหมาะสมกบัขนาดและจ านวนรายการรวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
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แผนที่โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์จนู 
Map of Grand Mercure Bangkok Fortune Hotel  

  
 

 
 
 
 
 

หมายเหตุ บริษัทงดแจกของท่ีระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 


