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วนัท่ี 1 เมษายน 2561  
 
เร่ือง     ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 
เรียน    ทา่นผู้ ถือหุ้น 

บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) 
 
สิง่ที่สง่มาด้วย    1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
  2. รายงานประจ าปี 2560 ในรูปแบบ CD-Rom 
 3. หลกัเกณฑ์และวิธีการปฏิบตัิในการเข้าร่วมประชมุ การมอบฉนัทะ และการออกเสยีงลงคะแนน 
 4. หนงัสอืมอบฉนัทะ 
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดให้เป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 7. ข้อบงัคบับริษัทในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  
 8. รายละเอียดประกอบวาระการประชมุ 
 9. แผนท่ีแสดงสถานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครัง้ที่ 1/2561 ซึ่งจดัขึน้เมื่อวนัจนัทร์ที่ 26  
กุมภาพนัธ์ 2561 เวลา 10.30 น. ได้มีมติให้นดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันพุธที่  25 เมษายน 2561 เวลา 
10.00 น. ณ ห้องเลอ โลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่  27 เมษายน 

2560 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดงักลา่วถกูต้อง
ตรงตามมติของที่ประชมุ ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560  
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นวา่ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรรับทราบรายงาน
ผลการด านินงานของบริษัทในรอบปี 2560  
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วาระที่ 3    พิจารณาและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 
2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิบญัชีงบ
แสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2560 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่
ผู้ตรวจสอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้วดงักลา่ว 

 

วาระที่ 4  พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 
     

ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม ในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ วันพฤหัสบดีที่ 24 พ.ค. 2561 
ก าหนดวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัที่ วนัศกุร์ที่ 11 พ.ค. 
2561  ซึง่การจ่ายเงินปันผลครัง้นีเ้ป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากการจ่ายปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 0.08 บาท 
เมื่อวันที่ 5 กันยายน  2560 ที่ผ่านมา  คิดเป็นมูลค่ารวมจ่ายเงินปันผลทัง้หมดในอัตราหุ้ นละ 0.18 บาท   
(รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชมุหน้า 59)    

 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามข้อบงัคบับริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจาก
ต าแหนง่ 1 ใน 3 ปีนีม้ีกรรมการครบวาระต้องออกจากต าแหนง่จ านวน 2 ท่านจากกรรมการทัง้หมด 6 ท่าน ได้แก่  
1. คุณอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ  และ 2. ดร.ชเล คุณาวงศ์ กรรมการดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบคุคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ
อิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง และเห็นวา่สมควรน ารายช่ือ
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในปีนีเ้สนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณากลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีก
วาระหนึง่ คือ 1. คณุอานสุรา  จิตต์มิตรภาพ  และ 2. ดร.ชเล คณุาวงศ์ 
 

วาระที่ 6   พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัท ขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2561 ไว้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,968,800 บาท  (รายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชมุหน้า 62) 

 

 วาระที่ 7    พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรแต่งตัง้ นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล 
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้ สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร 
วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา  ภาสรุกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ
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นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9445  แห่งบริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 และก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,390,000 บาท 

 
วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

 วาระ 8.1  พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 24 
 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว  เห็นว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นควรอนมุตัิแก้ไข
เพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท ข้อ 20 และข้อ 24 เพื่อให้มีความครบถ้วนสมบรูณ์  สอดคล้องกบัแนวปฎิบตัิทัว่ไป  และ
เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ   ฉบับที่ 74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ และค าชีแ้จงกรมพฒันาธุรกิจการค้าเร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวทัี่ 23 กันยายน 
2559  และพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
     ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม  ในการณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  
หรือไม่สามารถปฎิบตัิหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ  ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองปรานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
     การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  
ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

     ข้อ 20. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมา
ประชมุไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมดจึงจะเป็น
องค์ประชุม  ในการณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม  
หรือไม่สามารถปฎิบตัิหน้าท่ีได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการ  ให้
รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองปรานกรรมการ
หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุม
เลือกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 
     การวินิจฉัยชีข้าดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก  กรรมการ
คนหนึ่งมีเสียง 1 เสียงในการลงคะแนน  เว้นแต่กรรมการซึ่งมี
ส่วนได้เสียในเร่ืองใด  ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้  
ถ้าคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
หนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 
     การประชุมคณะกรรมการอาจจัดให้มีการประชุมผ่านส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 

    ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปี
บญัชีของบริษัท 
     การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า

     ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปี
บญัชีของบริษัท 
     การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า
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การประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้น
รวมกันนับจ านวนหุ้ นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้ นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด  หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน  ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้
ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
ผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเม่ือใดก็ได้  แต่ต้องระบุเหตผุลใน
การท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย  ใน
กรณีนี ้ ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับ
แตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
     ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็น
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท  หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

การประชุมวิสามัญ  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือผู้ ถือหุ้น
รวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายได้ทัง้หมด  จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได้  แต่ต้อง
ระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย  ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั  นับแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้ นดังกล่าว  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลา  ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือ
หุ้ นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้ นตามท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วนั นับแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา  
ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
ในกรณีท่ีปรากฎว่าการประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ ถือหุ้นครัง้ใด   จ านวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้  ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้
มีการจดัประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจาก
การจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
     ในการประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถจดัประชุมได้ ณ ท้องท่ีอันเป็น
ท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัท  หรือจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัร 

 

 วาระ 8.2  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  (ถ้ามี) 
 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ตามวนั เวลา และสถานที่
ดงักลา่ว หากทา่นไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉนัทะให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงในท่ีประชมุ
ตามหนงัสอืมอบฉนัทะที่แนบมานี ้
 

 

      ขอแสดงความนบัถือ 
               

                 
 

                  นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์ 
         ประธานกรรมการ 
                          บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) 
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April 1, 2018 
 
Subject:  Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2018 
To:  Shareholders  

 CMO Public Company Limited 
 
Attachments:  1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 
 2. Annual Report for the year 2017 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 2018 
 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. 1/2018 of CMO Public Company Limited (“the 

Company”) held on Monday 26 February 2018 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 2018 on Wednesday 25 April  
2018 at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, 
Huai Khwang, Bangkok, 10320 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 2017 

which held on Thursday 27 April 2017   
  

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 2017. 
 
 
 
 



 

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

7 

Agenda 2   To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for the fiscal year 2017 
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 
2017. 

 
 

Agenda 3  To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of 
Income for the year ended December 31, 2017 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, 2017 which was audited by the Company’s auditor. 

 
Agenda 4  To consider and approve  dividend payment for the fiscal Year 2017. 
 

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 2017 at Baht 0.10 per share. The 
2017 year-ended dividend payment will be made on May 24, 2018. The company will fix the Record 
Date for listing shareholder, who having the right to receive dividend on  May 11, 2018.  This dividend 
is an additional payment. Due to, company was paid the interim dividend at Baht 0.08 per share, since 
August 5, 2017 by cash. Total dividend pay out in fisical year 2017 is Baht 0.18 per share. 
(Documentation for this agenda at the backside page 59) 

 
 

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 2 of 
Directors have to retire which are Miss Anusra  Chittmittrapap  and  Dr.Chalay Kunawong and these 
directors have the right to come back into the board in the later period.  

 

The Board of Directors have agreed to propose Miss Anusra  Chittmittrapap  and  Dr.Chalay 
Kunawong to be re-elected in the next period. 
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Agenda 6  To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2018 
  

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 2018 
which amounted not exceeding Baht 3,968,800. (Documentation for this agenda at the backside page 62)  

 

Agenda 7  To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2018 
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 2018 with remuneration not exceeding Baht 
2,390,000. 

 

Agenda 8  Other matters (if any) 
 

 Agenda 8.1 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the 
Company,Clause 20 and 24 

  

Opinion of the Board of Directors:  The Board of Directors have considered and recommended that 
the meeting of shareholders should approve the amendments to the Articies of Association of the 
Company, Clause 20 and 24 in which all necessary subject matter shall be amended in accordance 
with general practice as well as the National Council for Peace and Order no.74/2014 and Clarification 
of the Department of Business Development dated September 23, 2016 regarding a Conference 
Meeting via Electronic Media and also the amendment of the Public Company Act  B.E.2535, which 
was amended by the order of the National Council for Peace and Order No. 21/2017 regarding the 
amendment of laws to facilitate the business operation. Details of which are as follows: 

 

Current Articles of Association New Articles of Association 
     Clause 20. At a board of directors meeting, not less than 
one-half of the total number of directors must be present to 
constitute a quorum. In case the chairman is not present of 
unable to perform his/her duties, the vice chairman (if any) 
shall act as the presiding chairman. If there is no vice 

     Clause 20. At a board of directors meeting, not less than 
one-half of the total number of directors must be present to 
constitute a quorum. In case the chairman is not present of 
unable to perform his/her duties, the vice chairman (if any) 
shall act as the presiding chairman. If there is no vice 
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chairman or the vice chairman is unable to perform his/her 
duties, the directors present at the meeting shall elect one 
director as the presding chairman. 
     Decision at the meeting shall be made by a majority vote. 
Each director shall have one vote, but a director who has 
interests in any matter shall not be entitled to vote on such 
matter. In case of a tie vote, the chairman of the shall have 
an additional vote as a casting vote 

chairman or the vice chairman is unable to perform his/her 
duties, the directors present at the meeting shall elect one 
director as the presding chairman. 
     Decision at the meeting shall be made by a majority vote. 
Each director shall have one vote, but a director who has 
interests in any matter shall not be entitled to vote on such 
matter. In case of a tie vote, the chairman of the shall have 
an additional vote as a casting vote 
     The meeting of the board of directors may be held 
electronically, the electronic meeting shall be conducted in 
accordance with the rules and procedures of relevant laws. 

     Clause 24. The board of directors shall arrange an 
annual general meeting of shareholders within 4 months 
after the end of the fiscal year of the Company. 
     All other general meetings shall be referred to 
"Extraordinary Meetings". The board of directors may 
summon an Extraordinary meeting of shareholders at any 
time as deemed appropriate. Besides, shareholders holding 
an aggregate number of shares of at least one-fifth of the 
total number of shares sold or at least 25 shareholders 
holding an aggregate number of shares not less than 1 in 10 
of the total shares sold, may request the Board of Directors 
in writing regarding the reasons of the request to summon 
an Extraordinary Meeting of Shareholders at any time. In this 
case, the board of directors shall arrange for the 
shareholders meeting within 1 month from the date of 
receiving the request from the shareholders. 
     The meeting of shareholders shall be convened in the 
locality where the head office of the Company is situated or 
other provinces throughout the Kingdom 

     Clause 24. The board of directors shall arrange an 
annual general meeting of shareholders within 4 months 
after the end of the fiscal year of the Company. 
     All other general meetings shall be referred to 
"Extraordinary Meetings". The board of directors may 
summon an Extraordinary meeting of shareholders at any 
time as deemed appropriate. Besides, the shareholders 
holding an aggregate number of shares at least 10 percent 
of the total shares sold, may request the Board of Directors 
in writing regarding the reasons of the request to summon 
an Extraordinary Meeting of Shareholders at any time. In this 
case, the board of directors shall arrange for the 
shareholders meeting within 45 days from the date of 
receiving the request from the shareholders. If the board of 
directors does not convene the extraordinary Meeting within 
the period specified, the Shareholders gathering or other 
Shareholders having shares in number according to the 
Articles of Association are able to convene the extraordinary 
Meeting by themselves within 45 days from the due date. In 
this case, it shall be deemed that such the Meeting is 
convened by the board of directors and the company is 
liable for the expenses required for arranging the Meeting 
and facilitating as appropriate. However, if the quorum of 
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the extraordinary Meeting requested by the Shareholders as 
mentioned is not constituted as per specified in this Articles 
of Association, the Shareholders as mentioned shall be 
jointly liable all expenses incurred from the arrangement of 
such Meeting to the Company. 
    The meeting of shareholders shall be convened in the 
locality where the head office of the Company is situated or 
other provinces throughout the Kingdom.     

 
 Agenda 8.2   Other matters (if any) 

  

The Company cordially invited all shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholder for 
the year 2018 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. 2560 
ของ 

บริษัท ซีเอม็โอ  จ ากดั (มหาชน) 
 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 

ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560  เวลา 10.00 น. ณ หอ้งฟอร์จูน 1-2 ชั้น 3  โรงแรมแกรนด ์เมอร์เคียว กรุงเทพฯ ฟอร์
จูน  เลขท่ี 1  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รายช่ือกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายเสริมคุณ   คุณาวงศ ์   ประธานกรรมการ /กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2.  นายอนนัต ์  เกตุพิทยา   ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
3.  นางสาวอานุสรา   จิตตมิ์ตรภาพ  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
4.  นายเนติพงษ ์ วจิิตเวชการ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
5.  นายชเล   คุณาวงศ ์   กรรมการ 
 
รายช่ือผู้ทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชยัสกลุ  เลขานุการบริษทั และประธานเจา้หนา้ท่ีการเงิน 
2. นายยทุธพงศ ์ เช้ือเมืองพาน       ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 
3. นางสาวฉตัรรว ี คมัภว์รีะ        ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั เอเอน็เอส ออดิท จ ากดั 

 
เร่ิมการประชุม 
 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. นายเสริมคุณ   คุณาวงศ ์ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม พิธีกรแจง้วา่ ขณะน้ีมีผู ้
ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ยตนเองและการมอบฉนัทะจ านวน 64 ราย จ านวนหุน้ทั้งส้ิน 134,082,407หุน้ จากจ านวนหุน้ทั้งหมด 
255,462,733 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  52.49  ซ่ึงครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัแลว้ 

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

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2559   ซ่ึงประชุมเม่ือ วนัพุธที2่7 เมษายน 2559 ด้วย
คะแนนเสียง 

 ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั ประจ าปี พ.ศ. 2559 ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 

 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย จ านวน  134,082,407 หุน้/เสียง  
ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 หุน้/เสียง งดออกเสียง จ านวน  0  หุน้/เสียง รับรองรายงานการประชุมวสิามญัประจ าปีผูถื้อหุน้ของบริษทั 
ประจ าปี พ.ศ. 2559 
 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

ประธานผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 และเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

 
นายเสริมคุณ คุณาวงศ ์ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ซ่ึงมีเน้ือหาโดยสรุปเก่ียวกบั 
- ผลงานเด่นของบริษทัในรอบปี 2559 

ตวัอยา่งผลงานท่ีท าแลว้ในปี 2560 มูลค่างานสะสมของปี 2560 
- ทิศทางธุรกิจดา้นการตลาดในปี 60 

  
ในระหวา่งการช้ีแจงวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 9,500 หุน้/เสียง ท าใหมี้ผูมี้สิทธิออกเสียงในวาระน้ี
จ านวน  134,091,907 หุน้/เสียง 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงเห็นดว้ย  133,614,507 หุน้/เสียง ไม่เห็นดว้ย จ านวน  477,400 หุน้/เสียง งด
ออกเสียง จ านวน  0  หุน้/เสียง รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
 
วาระที ่3 พจิารณา อนุมตับิัญชีงบแสดงฐานะการเงนิ และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี2559 ส้ินสุดวนัที ่ 31 
ธันวาคม 2559 ทีผู้่สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  

ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชยัสกลุ เป็นผูร้ายงานบญัชีงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัท่ีผูส้อบบัญชีได้ตรวจสอบแลว้ ประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  และเสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาอนุมติับญัชีงบแสดงฐานะการเงิน และบญัชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี พ.ศ. 2559 ของบริษทั ส้ินสุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ 
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 ในระหวา่งการช้ีแจงวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 813,075 หุน้/เสียง ท าใหมี้ผูมี้สิทธิออกเสียง
ในวาระน้ีจ านวน 134,904,982 หุน้/เสียง 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ย 134,155,582  หุน้/เสียง ไม่เห็นดว้ย จ านวน  749,400  หุน้/เสียง  
งดออกเสียง จ านวน  0  หุน้/เสียง อนุมติับญัชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี พ.ศ. 2559 ของ
บริษทั ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ 
 

หลงัจบการรายงานไดมี้ผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมดงัน้ี 
1. อยากทราบวา่ รายไดเ้งินปันผลของ บมจ.ซีเอม็โอ นั้น ไดรั้บมาจากบริษทัไดบ้า้ง 
นางสาวปิยะมาตร์ ช้ีแจงวา่ โดยส่วนใหญ่เป็นเงินปันผลจากบริษทั พีเอม็ เซนเตอร์ จ ากดั และบริษทั เอก็ซ์โปซิชัน่ 
เทคโนโลย ีจ ากดั  
2. รายไดข้องบริษทั ซีเอม็โอ โชว ์คอร์ป จ ากดั จะน ามารวมค านวณในงบการเงินรวมหรือไม่ 
นางสาวปิยะมาตร์ ช้ีแจงวา่ จะน าเฉพาะผลประกอบการส่วนสุดทา้ย คือก าไร(ขาดทุน)สุดธิ เขา้มาตามสดัส่วนการถือ
หุน้เท่านั้น มิไดร้วมยอดขายและค่าใชจ่้ายแต่อยา่งใด เน่ืองจากถือเป็นบริษทัร่วม ไม่ใช่บริษทัยอ่ยของ บมจ. ซีเอม็โอ 
เหมือนบริษทัอ่ืนๆ  
3. กิจการของ บริษทั ซีเอม็โอ โชว ์คอร์ป จ ากดั นั้นจะคืนทุนภายในก่ีปี  
นายเสริมคุณ ช้ีแจงวา่ ตามท่ีมีการจดัท าประมาณการยอดขายและความเป็นไปไดข้องกิจการ จะใชเ้วลาประมาณ 4 ปีใน
การคืนทุน ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัปริมาณของนกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มาชมการแสดง 

 
วาระที ่4 พจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

  ประธานเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติม ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 
2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  โดยมีขอ้มูลดงัน้ี 

 

ข้อมูลสรุป 
จ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการบริษทั CMO ประจ าปี2559 บริษทัมีก าไรจ านวน 42,433,128.28 บาท 
จ่ายปันผลระหวา่งกาลแลว้จ านวน 0.09 บาทต่อหุน้ คิดเป็นเงิน22,991,645.97 บาท ณ วนัท่ี 9 สิงหาคม 2559  
มีก าไรสะสมท่ีสามารถจ่ายปันผลไดอี้ก จ านวน 14,750,392.28 บาท คิดเป็น 0.058 บาทต่อหุน้ 

 

เสนอ 
            จ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมอีก  0.055 บาท ต่อหุน้ 
            คิดเป็นจ านวนเงิน  14,050,450.32 บาท 
        รวมปันผลทั้งปี  0.145 บาทต่อหุน้  คิดเป็นจ านวนเงิน  37,042,096.29 บาท  
         Dividend Yield = 8.38%  (ณ 27/02/2560)  
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ก าหนด 
วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลประจ าปี 2560 (Record Date) วนัที ่11 พฤษภาคม 2560  
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียน (Closing 

Date) วนัที ่12 พฤษภาคม 2560 
จ่ายเงินปันผล วนัที ่25 พฤษภาคม 2560 

 

 ในระหวา่งการช้ีแจงวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 168,974 หุน้/เสียง ท าใหมี้ผูมี้สิทธิออกเสียง
ในวาระน้ีจ านวน 135,073,956 หุน้/เสียง 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน  135,073,956 หุน้/เสียง ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้/
เสียง งดออกเสียง จ านวน  0 หุน้/เสียง อนุมติัการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติม ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 
ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
 
วาระที ่5 พจิารณาและอนุมตัแิต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ในปีน้ีมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 1 ท่านคือ นายเนติพงษ ์  วจิิตรเวชการ จึง
เสนอต่อท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิม 

 

มต ิ ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน  135,073,956  หุน้/เสียง ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 
หุน้/เสียง งดออกเสียง จ านวน  0 หุน้/เสียง เลือกตั้งนายเนติพงษ ์ วจิิตรเวชการ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  
 
วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารเพิม่จ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ 
 ประธานขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จากเดิม 5 ต าแหน่งเป็น 6 ต าแหน่ง 
เพื่อใหบ้ริษทัมีกรรมการท่ีมีความสามารถ เขา้มาช่วยในการบริหารงานเพ่ิมข้ึน โดยเสนอนายอุปถมัป์  นิสิตสุขเจริญ ในต าแหน่ง
กรรมการ 
 

ในระหวา่งการช้ีแจงวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 5,000 หุน้/เสียง ท าใหมี้ผูมี้สิทธิออกเสียงใน
วาระน้ีจ านวน 135,078,956 หุน้/เสียง 
 

มต ิ ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน  135,078,956 หุน้/เสียง ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 
หุน้/เสียง งดออกเสียง จ านวน  0 หุน้/อนุมติัการเพ่ิมจ านวนกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ จากเดิม 5 ต าแหน่งเป็น 6 
ต าแหน่ง และเลือกนายอุปถมัป์  นิสิตสุขเจริญ ในต าแหน่งกรรมการ 
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วาระที ่7 พจิารณาและอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2560 
 ประธานขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษทั ส าหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 ซ่ึง
ก าหนดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,872,000 บาท  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน  135,078,956  หุน้/เสียง ไม่เห็นดว้ย จ านวน  0 
หุน้/เสียง  งดออกเสียง จ านวน  0 หุน้/เสียง อนุมติัค่าตอบแทนใหแ้ก่คณะกรรมการของบริษทั ส าหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2560 ไวเ้ป็น
จ านวนเงินไม่เกิน 3,872,000 บาท 
 
วาระที ่8 พจิารณาและแต่งตั้งผู้สอบบญัชีของบริษัทและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 
 ประธานไดเ้สนอต่อท่ีประชุมพิจารณาแต่งตั้งนายอธิพงศ ์ อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายวชิยั รุจิ
ตานนท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุร
กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946  หรือนายยทุธพงษ ์ เช่ือเมืองพาน ผูส้อบ 
บญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445   แห่งบริษทั เอเอน็เอส  ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทน
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,240,000 บาท 
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทด์ว้ยคะแนนเสียง เห็นดว้ยจ านวน  135,078,956  หุน้/เสียง ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้/
เสียง และงดออกเสียง 0 หุน้/เสียง แต่งตั้งนายอธิพงศ ์  อธิพงศส์กลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายวชิยั รุจิตานนท ์
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054  หรือ นายเสถียร วงศส์นนัท ์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสุรกลุ 
ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 5946  หรือนายยทุธพงษ ์  เช่ือเมืองพาน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9445แห่งบริษทั เอเอน็เอส  ออดิท 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,240,000 บาท 
 
วาระที่ 9 วาระอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 
   
 - ไม่ม ี-  
 

ประธานไดส้อบถามผูถื้อหุน้วา่มีผูใ้ดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมหรือไม่ และมีผูถื้อหุน้สอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมดงัน้ี 
1. ท าไมงบการเงนิ 3 ปีย้อนหลงัก าไรขั้นต้นจงึดูลดลง 
นางสาวปิยะมาตร์ ช้ีแจงวา่  ก าไรขั้นตน้ท่ีเห็นวา่ลดลงทุกปีนั้น เป็นไปตามสดัส่วนต่อยอดขาย ทั้งน้ีเน่ืองจาก 
บริษทัมีตน้ทุนคงท่ีส่วนหน่ึง บวกกบัตน้ทุนผนัแปรของการจดังานแต่ละคร้ังรวมเป็นตน้ทุนขาย ดงันั้นหาก
ยอดขายมีมากกวา่ตน้ทุนขายมาก ก็จะท าใหส้ดัส่วนก าไรขั้นต่อยอดขายสูงข้ึนตามไปดว้ย ทั้งน้ีหากพิจารณาตน้ทุน
ขายในรูปของจ านวนเงิน จะเห็นวา่ในแต่ละปีนั้นไม่ต่างกนัมากนกั  
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  2.  การท า Commercial Interior ร่วมกนัระหว่าง บมจ.ซีเอม็โอ และ บจ.ไร้ท์ แมน เป็นอย่างไรบ้าง  
 นายเสริมคุณ ช้ีแจงวา่ ขณะน้ียงัอยูใ่นช่วงของการพฒันาแนวความคิดร่วมกนั 

 
   3.  กจิการอมิเมจเินีย จะมโีอกาสขายแฟรนด์ไชส์ไปยงัต่างประเทศ อย่างในปีทีผ่่านมาอกีหรือไม่ 

นายเสริมคุณ ช้ีแจงวา่ กิจการอิมเมจิเนียไดแ้ยกออกมาตั้งเป็นบริษทัแลว้ เม่ือตน้ปีท่ีผา่นมา เน่ืองจากกิจการมี
รายละเอียดของการด าเนินงาน และกฏระเบียบการท างานท่ีมีความแตกต่างจากกิจการหลกัของซีเอม็โออยา่งชดัเจน 
และส าหรับการขายแฟรนดไ์ชส์ไปท่ีจีนนั้น ถือวา่ประสบความส าเร็จดี ในโซนของอิมเมจิเนียไดรั้บความสนใจ
จากเด็กท่ีเขา้มาเล่นอยา่งมาก  ท่ีผา่นมามีผูส้นใจหลายรายติดต่อเขา้มา โดยบริษทัจะพิจารณาถึงความเหมาะสมใน
ดา้นต่างๆ หากมีนกัลงทุนรายใดมีขอ้เสนอตรงตามท่ีก าหนดก็น่าจะไดมี้โอกาสขายแฟรนดไ์ชส์ไป  
 

 
ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอขอ้แนะน าเพ่ิมเติม ประธานกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 
 

  รับรองวา่รายงานการประชุมขา้งตน้ถูกตอ้ง 

 

                          .................................... 
       นายเสริมคุณ  คุณาวงศ ์
           ประธานกรรมการ 

                                                                              บริษทั ซีเอม็โอ 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 2561 ของบริษัท ในวนัพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง
เลอ โลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
10320 บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) จึงได้น 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. 2561 
 

(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 2561  ของบริษัท  ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน)  ในวนัพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องเลอ โลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320  หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชมุนี ้ให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

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

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

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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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 



 

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

22 

แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 
 เขียนที่.................................................................... 
 วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. 2561 
 

(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
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560   ของบริษัท  ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน)   ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องเลอ โลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่  27 เมษายน 

2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 

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    

23 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
วาระที่ 3  พิจารณาและอนุมตัิบัญชีงบแสดงฐานะการเงนิ และบญัชีก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทประจ าปี 

2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

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

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

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

1. คณุอานสุรา  จิตต์มิตรภาพ 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 
2. ดร.ชเล  คณุาวงศ์ 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 
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วาระที่ 6    พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
วาระที่ 7   พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

  
วาระที่ 8   พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 

วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 24 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 

วาระที่ 8.2 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

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

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 2561 
ของบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลอ โลตสั 1 โรงแรมสวิสโซ

เทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั 
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................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

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

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

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

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

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

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

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

 เห็นด้วย 

 ไมเ่ห็นด้วย 
 งดออกเสยีง 

 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสอืมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 
 

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

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 
 เขียนที่.................................................................... 
 วนัท่ี............เดือน................................พ.ศ. 2561 

(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 2561  ของบริษัท  ซเีอ็มโอ จ ากดั (มหาชน)  ในวนัพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ 
ห้องเลอ โลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง 
กรุงเทพมหานคร 10320 หรือทีจ่ะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนในครัง้นี ้ดงันี ้

 มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนได้ 

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

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้
 
 
 
 
 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อ วันพฤหัสบดีที่  27 เมษายน 
2560 

 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
         
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิบัญชีงบแสดงฐานะการเงนิ และบัญชกี าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 

2560 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
 (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    

31 

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

1. คณุอานสุรา  จิตต์มิตรภาพ 

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

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

 งดออกเสยีง.................................................เสยีง 
2. ดร.ชเล  คณุาวงศ์ 

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

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

 
 

วาระที่ 6  พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561  
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

  
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

 
วาระที่ 8 เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
วาระที่ 8.1 พิจารณาและอนุมตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 20 และข้อ 24 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

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

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

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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วาระที่ 8.2  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ  (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 2561 
ของบริษัท ในวนัพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเลอ โลตัส 1 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด 

กรุงเทพ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภเิษก ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10320 หรือที่จะพงึเลือ่นไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่น
ด้วย 
 

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

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

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

 

วาระที่..............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   

   

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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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 เลอืกตัง้กรรมการ (ตอ่) 
 (ก) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

 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 
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่รายการในใบประจ าตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะถกูต้องสมบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
 
 

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

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

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    

36 

 

 
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 2018 on Wednesday 25 April  2018 
at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai 
Khwang, Bangkok, 10320. Therefore, CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as 
follow: 
 
Therefore CMO Public Company Limited is delivering 3 types of Proxy document as follow: 
 

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

 
In the case that you would like to nominate other 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. 2018 

(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 2018 on Wednesday 25 April  2018 at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde 

Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320 or at any adjournment thereof to any 
other date, time and venue. 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every 
respect. 
     Signed......................................................Shareholder 
                (....................................................) 

 

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

 

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

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

Duty Stamp 

 Baht 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. 2018 
 

(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 2018 on Wednesday 25 April  2018 at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok 

Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320 or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue.  

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

Agenda 1  To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 
which held on Thursday 27 April 2017 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 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 3   To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of 
Income for the year ended December 31, 2017 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 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 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.  Miss Anusra  Chittmittrapap 
 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 
2. Dr. chalay  Kunawong 
 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 
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Agenda 6    To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2018. 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

 
Agenda 7    To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2018  
   and to fix remuneration 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

 
 
Agenda 8    Other matters (if any)  
 

Agenda 8.1 To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company,Clause 20 
and 24 

 (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 8.2  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 2018 on Wednesday 25 April  2018 at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The 

Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320  or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 
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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: 

 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: 

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

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

page.....of total .....pages 
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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. 2018 
 

(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 2018 on Wednesday 25 April  2018 at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The Swissotel Le Concorde Bangkok 

Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320 or at any adjournment thereof to any other date, 
time and venue. 
  (3) I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and votes therein as follows: 
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
 Grant partial ordinary share .........................share(s) and entitled to voting right………………… vote(s) 

(4) I/We therefore would like to vote for each agenda item as follows: 
Agenda 1 To consider and approve the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2017 

which held on Thursday 27 April 2017.  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 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 3    To consider and approve the Company’s Financial Statements, Balance Sheet and Statement of 

Income for the year ended December 31, 2017 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 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 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. Miss Anusra  Chittmittrapap 
 Approve.......................................................vote(s) 
 Disapprove..................................................vote(s) 
 Abstain.........................................................vote(s) 
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2. Dr. Chalay  Kunawong 
 Approve.......................................................vote(s) 
 Disapprove..................................................vote(s) 
 Abstain.........................................................vote(s) 
 

Agenda 6     To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for the year 2018 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

 

Agenda 7     To consider and approve appointment of the Auditor for the fiscal year ending December 31, 2018 
and to fix remuneration. 

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

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

 

Agenda 8 Other matters (if any) 
 

Agenda 8.1   To consider and approve the amendment to the Articles of Association of the Company,Clause 20 
and 24. 

 (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 8.2   Other matters (if any) 
 

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

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

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

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 2018 on Wednesday 25 April  2018 at 10.00 AM., at Le Lotus 1 Room, The 

Swissotel Le Concorde Bangkok Hotel, No. 204, Ratchdapisek Road, Huai Khwang, Bangkok, 10320 or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
 (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: 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) 
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 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 ุ: 66 ปี 

 
การมีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุสามญัประจ าปี 2561: 

 

ไมม่ีสว่นได้เสยีในวาระท่ีเสนอในการประชมุครัง้นี ้ยกเว้น วาระการพิจารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการบริษัท 
ประจ าปี 2561 

 

ผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์มอบฉนัทะให้กรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนด โปรดกรอกข้อความในหนงัสอืมอบฉนัทะให้ถกูต้อง
สมบรูณ์ และสง่กลบัมาที ่
 

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

 
 
 

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 วัน 

 

 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 ในการประชมุครัง้หลงัไมบ่งัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชมุ 
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              ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชมุ ถ้าไมม่ีประธานกรรมการหรือประธาน
กรรมการมิได้มาเข้าประชมุ ถ้ามรีองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไมม่ีหรือ
มีแตไ่มอ่าจปฏิบตัิหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชมุเลอืกตัง้ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่ซึง่ได้เข้าร่วมประชมุเป็นประธาน 

 

 ข้อ 28. ในการออกเสยีงลงคะแนนให้หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีงและมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง
ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกตใิห้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน   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) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีเสนอตอ่ที่ประชมุแสดงถึงผลการด 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 2561 

 
ข้อมูลทางการเงนิท่ีส าคัญ 

 

(หน่วย: พันบาท)

2557 2558 2559 2560 2557 2558 2559 2560

ผลการด าเนินงาน:

  รายได้จากการให้บริการ 1,068,279         1,357,654         1,199,653         1,362,237      581,638         648,718         637,646         575,561         

  รายได้รวม 1,082,078         1,365,233         1,213,248         1,376,442      612,335         665,690         668,829         600,408         

  ต้นทนุการให้บริการ 866,119             1,068,009         998,015             1,043,273      509,318         542,715         551,582         443,397         

  ก าไรขัน้ต้น 202,160             289,644             201,638             318,963         72,321            106,003         83,064            132,164         

  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 218,488             210,012             205,901             205,214         127,463         107,847         111,727         110,191         

  ดอกเบีย้จา่ย 28,579               34,442               27,992               25,397            12,696            16,100            14,140            14,073            

  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ (5,563)                18,533               1,585                 22,725            (9,825)             1,512              736                 6,691              

  ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (32,662)              34,237               (32,040)              43,574            (27,590)          (2,484)             42,065            52,696            

ฐานะทางการเงิน:

  สินทรัพย์รวม 1,133,984         1,172,551         1,180,546         1,180,336      610,026         660,233         744,085         733,452         

  หนีส้ินรวม 786,552             730,913             725,738             712,835         352,294         403,966         374,134         345,292         

  ส่วนของผู้ ถือหุ้น 347,432             441,638             454,809             467,500         257,732         256,267         369,951         388,160         

อัตราส่วนทางการเงิน:

  อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 18.92% 21.67% 16.81% 23.41% 12.43% 16.34% 13.50% 22.96%

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) -2.04% 5.77% -21.00% 6.73% -9.48% -0.28% 8.93% 12.76%

  อตัราก าไรสทุธิ (%) -3.06% 1.97% -3.61% 2.66% -4.74% -0.38% 6.60% 9.16%

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -8.90% 6.83% -9.84% 7.85% -9.95% -97.00% 13.53% 13.90%

  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท) 0.170                 0.139                 (0.180)                0.142              (0.144)             (0.013)             0.120              0.210              

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.68 0.62 0.61 0.72 0.96 0.77 0.97 0.99

  อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 2.26 1.66 1.60 1.52 1.37 1.58 1.01 0.89

                งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจ

 
 

 

 

หมายเหตุ  
ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเลม่ เพื่อใช้ส าหรับการเข้าประชุมผู้ถอืหุ้นในวนัที่ 25 

เมษายน 2561 โปรดติดตอ่ขอรับได้ที่ 
 

นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชยัสกลุ หมายเลขโทรศพัท์ 0-2088 3888 ตอ่ 1220 e-mail: piyamart@cmo-group.com 

หรือ นางสาวสมลกัษณ์  เอี่ยมฉลวย  หมายเลขโทรศพัท์ 0-2088 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 4  พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผล 
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2560  
 

  ปี 2560 

  รวมจ่ายทัง้ปี เสนอจ่ายสิน้ปี ระหว่างกาล* 

ก าไรสทุธิ ณ 31 ธ.ค. 60 
 

52,696,473.81 
 ก าไรท่ีสามารถจา่ยได้ 49,854,057.04 25,622,998.28 24,231,058.76 

ก าไรตอ่หุ้น  (บาท) 0.19 0.10 0.09 

จ านวนหุ้น (หุ้น) 255,462,733 255,462,733 255,462,733 

เงินปันผล  (บาท:หุ้น) 
      -เป็นเงิน 0.18 0.10 0.08 

   -เป็นหุ้น 
   Divident Payout 92.24% 99.70% 84.34% 

เงินปันผลจ่าย  (ล้านบาท) 
      -เป็นเงิน 45,983,291.94 25,546,273.30 20,437,018.64 

   -เป็นหุ้น       
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วาระที่ 5  พิจารณาและอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 กระบวนการคดัเลอืกผู้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทนัน้ ไมไ่ด้ผา่นคณะกรรมการสรรหา เนื่องจากปัจจบุันบริษัท
ยงัไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกนัพิจารณาคณุสมบตัิในด้านตา่งๆ โดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการ
บริษัทในชว่งที่ผา่นมา  
 ตามข้อบงัคบับริษัท ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี ม้ีกรรมการครบ
วาระต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 2 ท่านจากกรรมการทัง้หมด 6 ท่านได้แก่ 1. คณุอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ  และ 2. ดร.ชเล  
คณุาวงศ์ กรรมการดงักลา่วมีสทิธิได้รับเลอืกกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่  
 คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้
อยา่งอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง  และเห็นว่าสมควรน ารายช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในปีนี ้
เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณากลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  คือ 1. คณุอานสุรา  จิตต์มิตรภาพ (กรรมการอิสระ)  
และ 2. ดร.ชเล  คณุาวงศ์  โดยมีข้อมลูเพิ่มเติมเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดงันี ้
 

1. คุณอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ  อาย:ุ 64 ปี  สญัชาต:ิ ไทย  
การศกึษา :  ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บณัฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ประสบการณ์การท างาน :   

- 2559-ปัจจบุนั      กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ซีเอ็มโอ 
- 2560-ปัจจบุนั กรรมการ อิสระ    บมจ. ศรีตรัง 
- 2558-ปัจจบุนั ที่ปรึกษา     บมจ. เบอร์ลีย่คุเกอร์ 
- 2558-2559  กรรมการ     องค์การสวนพฤกษศาสตร์สมเดจ็พระนางเจ้าฯ 
- 2558  ประธานกรรมการ    บริษัท ไปรษณีย์ไทย ดีสทริบิวชัน่ จ ากดั 
- 2557-2558  รองประธานกรรมการ   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 
- 2554-2557  กรรมการ ผู้จดัการใหญ่   บริษัท ไปรษณีย์ไทย จ ากดั 

 
ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ : กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : 0  หุ้น  
การเป็นกรรมการในกิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น : เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : ไมเ่ป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท : ไมเ่ป็น  
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 2 ปี 
การเข้าประชมุในรอบปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครัง้ 
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บริษัทได้ก าหนดนยิามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. ท่ี กจ.
12/2543 โดยมีข้อมลูเก่ียวกบัการมีสว่นได้เสยีเพิม่เติมดงันี ้
 

ผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระ

คุณอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ

การถอืหุ้นในบริษัท ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

   - 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

 
 
2.  ดร.ชเล  คุณาวงศ์  อาย:ุ 62 ปี  สญัชาต:ิ ไทย  
- การศกึษา :  ปริญญาเอก  ปรัชญา  มหาวิทยาลยั Ohio State สหรัฐอเมริกา 
ประสบการณ์การท างาน :   
- 2556-ปัจจบุนั  กรรมการ     บมจ. ซีเอ็มโอ 
- 2533-ปัจจบุนั  กรรมการผู้จดัการ    บริษัท องศาสถาปนิก  จ ากดั 

 

ประเภทกรรมการท่ีจะเสนอแตง่ตัง้ :  กรรมการบริษัท 
การถือหุ้นในบริษัท : 0  หุ้น  
การเป็นกรรมการในกิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :ไมเ่ป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการอื่นทีอ่าจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท :  ไมเ่ป็น 
จ านวนปีทีเ่ป็นกรรมการ : 5 ปี 
การเข้าประชมุในรอบปี 2560 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครัง้ 
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วาระที่ 7  พิจารณาและอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 

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

 
 

ปี 2561

เสนอ จ่ายจริง เสนอ

1. ค่าตอบแทนรายปี (ตามต าแหน่ง)

  1.1 คา่ตอบแทนตอ่คน

          - ประธานกรรมการ 193,600.00             193,600.00             193,600.00             

          - รองประธานกรรมการ และ

          ประธานกรรมการตรวจสอบ 145,200.00             145,200.00             145,200.00             

          - กรรมการตรวจสอบ / ท่าน 48,400.00              48,400.00              48,400.00              

          - กรรมการ / 1 ท่าน 242,000.00             242,000.00             242,000.00             

  1.2 คา่ตอบแทนรวมทัง้ชุด 193,600.00             1,875,500.00          1,742,400.00          

2.ค่าบ าเหน็จพเิศษ ไม่เกิน จ่ายจริง ไม่เกิน 

   - คณะกรรมการทัง้ชุด 1,984,400.00          1,015,364.12          1,936,000.00          

3.ค่าตอบแทนรวม ไม่เกิน 3,968,800.00 2,890,864.12          ไม่เกิน 3,630,000.00

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรมการ
ปี 2560
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วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัแตง่ตัง้ผู้สอบ

บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้
พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากดั ตามรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2561 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 และบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมอกี 7 บริษัท  โดยข้อมลูเก่ียวกบั
คา่สอบบญัชีเป็นดงันี ้

 

หนว่ย:บาท

บาท %

  ค่าสอบบญัชี 1,330,000      1,250,000      80,000        6.40%

  ค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อย 1,060,000      990,000         70,000        7.07%

  ค่าบริการอ่ืน ไมมี่ ไมมี่ - -

รวม 2,390,000     2,240,000     150,000     6.70%

เพิ่มขึน้ / ลดลง
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2560ปี 2561

 
 
ความเห็นคณะกรรมการ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาจากผลการปฏิบตังิานและความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี เห็นวา่มคีวามเหมาะสม โดย
ผู้สอบบญัชีได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยดตีลอดมา ส าหรับคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเห็นวา่
เหมาะสมกบัขนาดและจ านวนรายการรวมทัง้สภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
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แผนที่โรงแรม สวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ 

Map of The Swissotel Le Concorde Bangkok  
 

  
 
 
 

หมายเหตุ บริษัทงดแจกของที่ระลึกในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 


