
 

30 มีนาคม 2563 

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563  

เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
 

ตามท่ีบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติก าหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพาโนรามา 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 
99/1 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งอยู่ระหว่างการจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นนั้น  

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานกาณ์ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 22 มีนาคม 2563 ได้
มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเปลี่ยนแปลงสถานที่ในการจัดประชุม ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้ง
เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็น
ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหำนคร 10230 ซึ่งก าหนดการและวาระการประชุมเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นเดิม 

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพ่ือป้องกัน
และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมภายใต้
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ 

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมำประชุมด้วยตนเอง 
1.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการไปประชุมฯ บริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง จำกสถำนี

รถไฟฟ้ำใต้ดินลำดพร้ำว บริเวณทำงออกสถำนีหมำยเลข 4 (อำคำรจอดแล้วจร) ตั้งแต่เวลำ 
8.00-8.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพำะผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งควำมประสงค์ล่วงหน้ำว่ำจะใช้
บริกำรรถตู้ที่ทำงบริษัทฯ จัดให้ภำยในวันศุกร์ที่ 17 เมษำยน 2563 โดยผู้ถือหุ้น สามารถ
ติดต่อส ารองที่นั่ ง ได้ที่  นายวุฒิ พันธ์   ธนะเมธานนท์  โทร 089 166 5815  Email: 
vuttiphan@cmo-group.com หรือนางสาววารุณี  พุทธพรพจน์ โทร 099 595 6423 Email: 
warunee@cmo-group.com  

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนเข้า
บริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนวสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพ้ืนที่ประชุมส าหรับผู้
ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง 

1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ ขอให้ส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพ่ือ
จัดส่งค าถามให้ประธานคณะกรรมการ 



 

1.4 บริษัทฯ งดบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงำน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่
ระบาด 

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมำประชุมด้วยตนเอง 

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่ง
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายอนันต์  เกตุพิทยา อายุ 68 ปี ผู้
ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนด โปรดกรอกข้อความใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องสมบูรณ์ (แนะน าให้ท่านใช้ใบมอบฉันทะ ข และออกเสียงในวาระ
ต่างๆ ล่วงหน้า) และส่งกลับมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) เลขที่ 
4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230  ภายในวัน
จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 

หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อก าหนดใดๆ จากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติ่มเกี่ยวกับการจัด
ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.cmo-group.com) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

     

         __________________________ 
               (นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์) 
               ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
            บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

March 30, 2020 

Subject Notice of Change of the Venue for the 2020 Annual General Meeting of Shareholders  

To  Shareholders  

Reference is made to the Notification of CMO Public Company Limited (Company) That 
the 2020 Annual General Meeting of Shareholders (the “Meeting” or “AGM”) will be held on 
Thursday 23 April  2020 at 10.00 a.m., at Panorama 1 Room, Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, 
Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 that is being distributed to shareholders  

Due to Situation of the Outbreak of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), The Company 
has concerned the Guidance for Shareholders attending the 2020 Annual General Meeting of 
Shareholders following COVID-19 outbreak situation. As authorized by the Company’s Board of 
Directors at the Meeting No. 2/2020 dated March 22, 2020, for the Chief Executive Officer to 
consider changing the venue of the meeting, the Company hereby informs the change of the 
venue of the 2020 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday 23 April 2020 at 10.00 
a.m. to be a Meeting Room, CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi Nuanchan 56, 
Nuanchan, Buangkum Bangkok 10230. The time and agendas of Meeting remain the same in 
all respects, as distributed to Shareholders.  

The Company is deeply concerned for the safety and wellbeing of Shareholders and all 
staff over the risk of the infection. Therefore, the Company kindly asks Shareholders to be 
informed of the precautionary measures for the holding the Meeting under such circumstance 
and cooperate with the following measures : 

2. In case the shareholders attend the meeting by themselves 

1.1 In order to facilitate to the Shareholders in attending the meeting, the Company 
will arrange a shuttle van at MRT Ladprao Station (MRT: BL15) Exit 4 
(Park&Ride Building) from 8.00-8.30 a.m. Please be noted that only advance 
booking passengers will be allowed to board the shuttle van. Shareholders 
can make a seat reservation within Friday, 17 April 2020 via Mr.Vuttiphan 
Tanametanont Tel. 089 166 585 Email: vuttiphan@cmo-group.com or Ms.Warunee 
Puthapornpoj Tel. 099 595 6423 Email: warunee@cmo-group.com 

1.2 Shareholders are kindly required to prepare and wear a facemask at all time and 
must pass the health screening points before entering the Meeting. The Company 



 

would hold the rights to not allow any shareholder who do not pass the health 
screening.  

1.3 The Company would like to ask Shareholders, having any question, to submit 
questions to the Company’s staff for passing to the Chairman of the Board.  

1.4 The Company would not serve food and beverages at the Meeting to prevent 
the disease spread.  

3. In case the shareholders do not attend the meeting by themselves 

2.1 Shareholders are requested to grant a proxy to Company’s Independent Director, 
which is Mr.Anant  Gatepitaya aged 68 years to attend the Meeting instead of 
participating on persons. In this case, the Company recommends Shareholders to 
use Proxy Form B and pre-cast the votes for each agenda and send back to the 
Company, to “Company Secretary” CMO Public Company Limited, 4/18-19 Soi 
Nualchan56, Nualchan, Buangkum Bangkok 10230 within Monday 20 April 2020. 

If there are any changes of the situation or additional AGM-related measures from the 
Government, the Company would inform Shareholders via Company’s website (www.cmo-
group.com).  

Please be informed accordingly. 

        Yours sincerely,  

     

         __________________________ 
             (Mr. Sermkhun  Kunawong) 
               Chief Executive Officer 
           CMO Public Company Limited 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
 
 
 

    
            

เอกสำรประชมุสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้นของ 
บริษัท ซีเอม็โอ จ ำกัด (มหำชน) 

ประจ ำปี พ.ศ. 2563 
Invitation Letter to attend the Annual General Meeting  

of 
CMO Public Company Limited’s Shareholder for the year 2020 
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วันที่ 9 มีนาคม 2563  
 
เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

เรียน    ท่านผู้ถือหุ้น 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 

สิ่งที่ส่งมาด้วย    1. ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
  2. แบบฟอร์มลงทะเบียน และรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code 

3. หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียง
ลงคะแนน  

 4. หนังสือมอบฉันทะ 
 5. รายละเอียดกรรมการอิสระท่ีบริษัทก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 6. เอกสารแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
 7. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
 8. รายละเอียดประกอบวาระการประชุม 
 9. แผนที่แสดงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวัน
พุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17.00 น. ได้มีมติให้นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 
23 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนน
รัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้ 
 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือ วันพฤหัสบดีที่ 25 

เมษำยน 2562 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซี่งได้จัดท าอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2562 

 
วำระท่ี 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562  
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นเพ่ือพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  
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วำระท่ี 3   พิจำรณำและอนุมัติบัญชงีบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ ำปี 
2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงินและ
บัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือ
หุ้นเพื่ออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 

 
วำระท่ี 4  พิจำรณำและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 
     

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า เงินปันผลประจ าปี 
2562 ที่เสนอจ่ายเป็นจ านวนที่เหมาะสม โดยเสนอจ่ายเพ่ิมเติมในอัตราหุ้นละ 0.075 บาท ส าหรับผล
การด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม 2563 และก าหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปันผล (Record Date) ในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลครั้งนี้เป็นการจ่าย
เพ่ิมเติมจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.13 บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 คิด
เป็นมูลค่ารวมจ่ายเงินปันผลทั้งหมดในอัตราหุ้นละ 0.205 บาท จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 60) 
 

วำระท่ี 5 พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 2 ท่านจากกรรมการ
ทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่  1. นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ – กรรมการอสิระ และ 2. นายอุปถัมป์  นิสิตสุข
เจริญ – กรรมการ ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่าน
กระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท และในส่วนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่าง
เป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า 
อย่างไรก็ดีในปีนี้ไม่มีผู้เสนอชื่อเข้ามา  คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในปีนี้
กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ – กรรมการอสิระ และ 2. 
นายอุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญ - กรรมการ (รายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุมหน้า 60) 
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วำระท่ี 6   พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2563 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท ส าหรับปี 2563 เป็นอัตราที่เท่ากับที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2562 และเป็นอัตราที่
เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ
บริษัท ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท (รายละเอียดในเอกสารประกอบการ
ประชุมหน้า 63) 

 
 วำระท่ี 7  พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือ
พิจารณาแต่งตั้ง นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ 
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495  หรือ 
นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขที่ 9445  แห่งบริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 
2563 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท (รายละเอียดในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 63) 
 

วำระท่ี 8 พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ตามวัน เวลา และ
สถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเข้าร่วมประชุมและ
ออกเสียงในที่ประชุมตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้  

อนึ่ง จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ในปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะในเอกสาร
ประกอบการประชุมหน้า 55) 
 
 
 

 

      ขอแสดงความนับถือ                

                     

           นางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ 
         ประธานกรรมการ 
                      บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 
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March 9, 2020 
 
Subject:  Invitation to Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 

To:  The Shareholders  
 CMO Public Company Limited 

 
Enclosures:  1. Copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 

2019 

 2. Registration Form for the Annual General Meeting of Shareholders in 2020 and 
2019 Annual Report in QR Code 

 3. Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and voting at the 
Shareholders’ Meeting  

 4. Proxy form 

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

 6. Documents evidencing the entitlement to attend the Annual General Meeting 
of Shareholders for the year 2020 

 7. The Company’s Articles of Association with regard to Shareholder’s Meeting 

 8. Details of the agenda 

 9. Map of the meeting venue  

In reference to the Board of Directors’ Meeting No. 1/2020 of CMO Public Company 
Limited (“the Company”) held on Wednesday 26 February 2020 at 17.00 P.M. The Board of 
Directors have passed the resolutions to approve the convene of the Annual General Meeting of 
Shareholders for the year 2020 on Thursday 23 April  2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 
Room, Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 to 
consider and approve the following agendas: 

Agenda 1  To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2019 which held on Thursday 25 April 2019   

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose 
that the shareholders adopt the Minutes of the Annual General Meeting of 
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Shareholders 2019 as it were completely and correctly recorded according to the 
resolutions of the Annual General Meeting of Shareholders 2019. 

Agenda 2  To consider and acknowledge the Company’s operating performance report for 
the fiscal year 2019 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has considered that the 
shareholders should acknowledge the Company’s operating performance report for 
the fiscal year 2019. 

Agenda 3 To consider and approve the Company’s Financial Statement Position and 
Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 
2019 which was audited by the auditor. 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved to propose 
to shareholders to consider and approve the Company’s Financial Statement 
Position and Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended 
December 31, 2019 as it was duly audited by the auditor and reviewed by Audit 
Committee and Board of Directors respectively. 

Agenda 4  To consider and approve dividend payment for the fiscal Year 2019 

Opinion of the Board of Directors:  The Board of Directors has resolved that the 
company’s dividend rate is appropriate by arranging an additional payment at Baht 
0.075 per share based on the Company’s operations since January 1, 2019 to 
December 31, 2019. This will be an additional payment from the interim dividend to 
all shareholders of the Company on June 7, 2019 at the rate of Baht 0.13 per share. 
Accordingly, the total amount of dividend payment for 2019 shall be Baht 0.205 per 
share. 

The Company shall pay dividend on Friday 22 May, 2020 to eligible shareholders 
whose name appeared in the share register book on Tuesday 5 May, 2020 (Record 
Date). It is therefore deemed appropriate to propose to the shareholders to consider 
and approve the dividend payment for the Company’s operation in 2019.  

(Documentation for this agenda at the page 60) 

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. 
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 Opinion of the Board of Directors: In compliance of the company’s regulation, 1 of 
the 3rd of the directors has to retire from the position. Then, shareholders have to 
appoint the new directors in the Annual General Meeting. This year, there are 2 of 
Directors have to retire by the term, which are Mr. Netipong Wichitwechkarn – 
Independent director and Mr. Upathum Nisitsukcharoen - Director. A retiring director 
is eligible for re-election. The Board has considered that two of retiring directors are 
knowledgeable, capable and beneficial of managing the Company. In part of 
Independent director, who able to express an opinions without limitation which 
complies with the Company’s regulation.  

The Company had provided the opportunity to the shareholders to propose the 
qualified candidate(s) for directorship. However, there was no proposal from the 
shareholders. 

The Board (except those directors with a vested interest) has resolved to propose to 
the shareholders to consider and approve the re-election of 2 directors namely Mr. 
Netipong Wichitwechkarn – Independent director and Mr.Upathum Nisitsukcharoen - 
Director in to the board (Documentation for this agenda at the page 60) 

Agenda 6  To consider and approve the remuneration of the Board of Directors for the 
year 2020 

Opinion of the Board of Directors: The Board of Directors has resolved that the 
remuneration of the Board of Directors in 2020 is equal at the rate of approval 
remuneration from shareholders in 2019 which is appropriate rate. Therefore, the 
Board proposes to the shareholders to consider and approved the remuneration of 
the Board of Directors for the year 2020 in total amount of not exceeding Baht 
3,920,400. (Documentation for this agenda at the page 63)  

Agenda 7  To consider and approve appointment of the Auditor and fix the audit fees for 
the year 2020 

Opinion of the Board of Directors: The Board has resolved to propose to the 
shareholders to consider and approve the appointment of the auditors, namely 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 
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Company’s auditors for the year 2020 with audit fees not exceeding Baht 2,530,000.  
(Documentation for this agenda at the page 63) 

Agenda 8  Other matters (if any) 

 

All shareholders are invited to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2020 on the date, at the time and place mentioned above in this document. If by any means 
you are unable to attend the meeting and will send in a substitute, please fill-in the attach 
proxy form so that the substitute can have the right to act in the meeting.  

Incidentally, due to the COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) situation, all shareholders are able 
to appoint the Independent Director of the Company nominated as alternative proxy. (Details of 
the Independent Director for the alternative proxy at the page 55) 

 
 

Respectfully Yours, 

                                                                       
 

Miss Anusra  Chittmittrapap 
Chairman 

CMO Public Company Limited 
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รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2562 
ของ 

บริษัท ซีเอ็มโอ  จ ำกัด (มหำชน) 
 
วัน เวลำ และสถำนที่ประชุม 
 

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องรัชวิภา  โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค  กรุงเทพ 
เลขที่ 247  ถนนรัชดาภิเษก  ดินแดง  กรุงเทพมหานคร 10400 
 
รำยช่ือกรรมกำรที่เข้ำประชุม 
1. นางสาวอานุสรา   จิตต์มิตรภาพ  ประธานกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นายเสริมคุณ   คุณาวงศ์   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายอนันต์   เกตุพิทยา    ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
4. นายชเล   คุณาวงศ์    กรรมการ 
5. นายอุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญ    กรรมการ 
 
รำยช่ือผู้ที่เข้ำร่วมประชุม 
1. นางสาวปิยะมาตร์  ยงศิริชัยสกุล  เลขานุการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่การเงิน 
2. นายยุทธพงศ์  เชื้อเมืองพาน       ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
3. นางสาวประไพ  เก่งกรีฑาพล        ผู้สอบบัญชี จาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
4. คุณปัทมพร  นภาศิริกุลกิจ   อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 
เริ่มกำรประชุม 
 

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. นายเสริมคุณ  คุณาวงศ์ แจ้งต่อที่ประชุมเรื่องการลาออกจากต าแหน่งประธาน
คณะกรรมการ และแนะน านางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ ประธานคณะกรรมการท่านใหม่ต่อที่ประชุม 

ประธานคณะกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแจ้งว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและ
การมอบฉันทะจ านวนทั้งสิ้น 72 ราย จ านวนหุ้นทั้งสิ้น 116 ,092,581 หุ้น จากจ านวนหุ้นทั้งหมด 255,462,733 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ  45.44  ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับแล้ว 

ก่อนเริ่มการประชุม พิธีกรชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า  
“ถ้าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือเห็นเป็นอย่างอ่ืนก็ให้ถือว่าอนุมัติ ถ้ามีผู้ใดคัดค้านขอให้ยกมือและออกเสียงลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ตนถืออยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงถ้า
ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น าเสนอ หากมี
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ท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น เพ่ือที่เจ้าหน้าที่จะได้ไปเก็บใบลงคะแนน  เพ่ือน ามาค านวณ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระต่อไป”   
 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและได้เริ่มการประชุม ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ และขอให้ตัวแทนจากบริษัท 
เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ในที่ประชุมด้วย 

 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี พ.ศ. 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 

เมษำยน 2561 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2561ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 
 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี พ.ศ. 2561 
ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นด้วย จ านวน  116,092,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นด้วย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 

วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 

โดยมอบหมายให้คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ เป็นผู้รายงาน 
 

คุณเสริมคุณ คุณาวงศ์ ได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งมีเนื้อหาโดยสรุป
เกี่ยวกับ 

- ผลงานเด่นของบริษัทในรอบปี 2561 โดยแบ่งตามหมวดอุตสาหกรรม 
- ตัวอย่างผลงานที่ท าแล้วในปี 2562 มูลค่างานสะสมของปี 2562 ณ วันที่ 25 เมษายน 2562 

ประมาณการยอดขายสะสมของทั้งเครือไว้แล้วประมาณ 850 ล้านบาท 
- ทิศทางธุรกิจด้านการตลาดในปี 62 ของกิจการและบริษัทย่อย โดยมุ่งมั่นที่จะรักษาความ 

เป็นผู้น าในกลุ่ม Event Marketing อย่างต่อเนื่องจากปี 2561 ในกลุ่มลูกค้าและ
อุตสาหกรรมต่างๆ  
  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 
ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นด้วย จ านวน  116,092,581 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
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- ไม่เห็นด้วย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  

 
หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 

   คุณวรชัย  ศานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามดังนี้ 
1. กิจการหิมพานต์ อวตารนั้นถือว่ายุติลงแล้ว 100% หรือไม ่
คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่า กิจกรรมใดๆ ในการแสดงถือว่ายุติลงแล้ว และไม่มีการจ้างงานพนักงานแล้ว แต่ตัว
บริษัทยังไม่ได้ท าการจดทะเบียนเลิกกิจการ เนื่องจากยังมีทรัพย์สินอยู่ อาจถือว่าเป็นการหยุดกิจการ
ชั่วคราวไปก่อน หากมีโอกาสที่ดี เป็นข้อเสนอที่ดี ก็อาจจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง  

 
2. ถามเพ่ิมเติมว่าทรัพย์สินที่มีอยู่ หากน ามาขายเงินที่ได้นั้นสามารถน ามาใช้หนี้สินที่มีอยู่ได้หรือไม่ 
คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่าหากมีการขายสินทรัพย์เกิดขึ้น ก็จะต้องน ามาใช้หนี้ในกิจการ 

 
3. ต่อไปนี้ กิจการในภาพรวมของเครือ cmo group ถือว่าจะเป็นผลบวกและดีข้ึนแล้ว ใช่หรือไม่ 
คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่า ยังไม่สามารถตอบได้ 

 
วำระท่ี 3 พิจำรณำอนุมัติบัญชีงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ ำปี2561 

สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
ประธานมอบหมายให้นางสาวปิยะมาตร์ ยงศิริชัยสกุล เป็นผู ้รายงานบัญชีงบแสดงฐานะ

การเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ประจ าปี  2561 
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน 
และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี พ.ศ. 2561 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่
ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

 
ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 42,600 หุ้น/เสียง ท า

ให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จ านวน 116,135,181 หุ้น/เสียง 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติบัญชีงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จประจ าปี พ.ศ. 2561 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ
แล้วด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นด้วย จ านวน  116,135,181 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นด้วย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
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- บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  
หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 
1. คุณประวิทย์ เจษฎาอภิมุข (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าเงินกู้ที่แจ้งไว้ในงบการเงินจ านวน
ประมาณ 260 ล้าน เป็นเงินกู้ในกิจการใด 
คุณปิยะมาตร์ ชี้แจงว่าเป็นวงเงินกู้โดยรวมของทุกบริษัทในเครือ เพ่ือใช้เป็นวงเงินหมุนเวียนในกิจการ 

 
2. คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามถึงกิจการสวนสนุกอิเมจิเนีย ปัจจุบัน
กิจการเป็นอย่างไรบ้าง 
คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่า กิจการสวนสนุกอิเมจิเนียในปัจจุบันถือว่ายังเป็นที่รู้จักของลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยว
มากขึ้น โดยลูกค้าหลักของกิจการแบ่งได้เป็น ชาวต่างชาติที่มาท างานในประเทศไทย ร้อยละ 50 
นักท่องเที่ยวคนไทย ร้อยละ 25 และนักท่องเที่ยวต่างชาติร้อยละ 25 ฝ่ายบริหารมีแนวคิดที่จะขยายฐาน
ลูกค้ากลุ่มนักท่องเที่ยวให้มากขึ้น ในส่วนของการขยายสาขาไปยังต่างประเทศนั้น ยังคงมีการพิจารณา
และพูดคุยกับนักลงทุนที่สนใจติดต่อเข้ามา หากมีรายใดที่มีศักยภาพและมีความเป็นไปได้ตามเกณฑ์ที่
ก าหนด ก็น่าจะเปิดสาขาเพ่ิมได้ โดยปัจจุบันมีสาขาย่อยอยู่ที่ประเทศจีนเพียงแห่งเดียว 

 
3. คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามถึงกิจการบริษัท พีเอ็ม เซ็นเตอร์  จ ากัด 
และบริษัท ดิ อายส์ จ ากัด 
คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่า ยังคงเป็นกิจการที่มีการด าเนินงานที่ดี มีผลประกอบการดีอย่างต่อ เนื่องตาม
มาตรฐานของกิจการ ซึ่งปกติจะมีก าไรสุทธิในช่วง 30-40 ล้านบาทต่อปี ส าหรับกิจการบริษัท ดิ อายส์ 
จ ากัด นั้น อาจจะไม่ใช่กิจการที่ท าก าไรมากเท่ากับ บริษัท พีเอ็ม แต่บริษัท ดิอายส์ ถือเป็นกิจการที่
ประกอบธุรกิจที่มีความเก่ียวข้องและจ าเป็นในการท างาน Event  

 
4. คุณปัทมพร  นภาศิริกุลกิจ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม
ถึงก าไรสะสมของงบการเงินที่น าเสนอไม่ตรงกับก าไรสะสมในงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในส่วนของงบ
เฉพาะกิจการ 
คุณปิยะมาตร์ ชี้แจงว่า ก าไรสะสมที่น าเสนอให้ดูนั้น เป็นก าไรสะสมในส่วนของงบการเงินรวม โดยปกติ

การน าเสนองบการเงินจะน าเสนอในภาพรวมของกิจการ ซึ่งรวมถึงงบการเงินรวมด้วยเช่นกัน  
 
วำระท่ี 4 พิจำรณำและอนุมัติกำรงดจ่ำยเงินปันผล 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่

วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  โดยมีข้อมูลดังนี้ 
 

ข้อมูลสรุป 
ผลประกอบการเฉพาะบริษัท CMO ประจ าปี 2561 
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บริษัทมีก าไรจ านวน  9,675,719.02 บาท 
คิดเปน็ 0.038 บาทต่อหุ้น 
เสนอ 
งดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผล ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 

มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง 
- เห็นด้วย จ านวน  116,118,856 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9859 
- ไม่เห็นด้วย จ านวน  16,325 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0141 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี ้

 
คุณประวิทย์ เจษฎาอภิมุข (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) เสนอให้บริษัทพิจารณาออก warrant หากในปีนั้นๆ 
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล  
คุณเสริมคุณ  คุณาวงศ์ ชี้แจงว่า ขอรับทราบในข้อเสนอและขอรับไว้พิจารณาถึงความเป็นไปได้ต่อไป 

 
วำระท่ี 5  พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำร แทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ประธานในที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่าในปีนี้มีกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 2 ท่านคือ 
คุณอนันต์  เกตุพิทยา และ คุณเสริมคุณ  คุณาวงศ์ จึงเสนอต่อที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งเดิม และขอให้ทั้ง 2 ท่านไม่
อยู่ในห้องประชุมในระหว่างการลงคะแนนเพื่อความโปร่งใสและยุติธรรม 

 
ในระหว่างการชี้แจงวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 107,139 หุ้น/เสียง 

ท าให้มีผู้มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จ านวน 116,242,320 หุ้น/เสียง 
 

มติ ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเลือกกรรมการทั้ง 2 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง 
คุณอนันต์  เกตุพิทยา 

  - เห็นด้วย จ านวน  116,242,195 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
  - ไม่เห็นด้วย จ านวน  125 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
  - งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
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คุณเสริมคุณ  คุณาวงศ์ 
- เห็นด้วย จ านวน  116,242,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นด้วย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 

 
คุณปัทมพร  นภาศิริกุลกิจ ตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า
บริษัทฯ มีข้อก าหนดเรื่องความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้หรือไม่ 
คุณปิยะมาตร์ ชี้แจงว่าบริษัทฯ ไม่มีข้อก าหนดในเรื่องความต่อเนื่องในการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
อิสระ 

 
วำระท่ี 6  พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทประจ ำปี 2562 

ประธานขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ส าหรับปีปฏิทิน 
พ.ศ. 2562 ซึ่งก าหนดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท  

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมตอินุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ส าหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 

ไว้เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาทด้วยคะแนนเสียง  
- เห็นด้วย จ านวน  116,142,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9140 
- ไม่เห็นด้วย จ านวน  100,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0860 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
หลังจบการรายงานได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมดังนี้ 

 
คุณวรชัย ศานติมงคลวิทย์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามว่าบริษัทฯ จะมีโครงการอะไรบ้างในปี 2562 
นี้ 
คุณเสริมคุณ ชี้แจงว่าบริษัทฯ จะมีการขยายงานไปในส่วนของงานประชุมสัมมนาหรือ  MICE ซึ่งถือว่ายัง
เป็นตลาดที่มีดอกาสในการเข้าไปได้อีกมาก เนื่องจากเป็นส่วนงานที่ภาครัฐให้การสนับสนุนและมี
หน่วยงานที่ดูแลรับผิดชอบเรื่องนี้โดยตรง ส าหรับงานที่จะเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้ๆ นี้ คาดว่าบริษัทฯ จะ
ได้มีส่วนในการท างานฉลองสมโภชน์ขึ้นรัชกาลใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องท่ีน่ายินดีเป็นอย่างมาก 
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วำระท่ี 7  พิจำรณำและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2562 
ประธานมอบหมายให้ คุณอนันต์ เกตุพิทยา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง

รายละเอียดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
โดยคุณอนันต์แจ้งว่า บริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากัด เป็นบริษัทที่ผ่านการพิจารณาของ

คณะกรรมการ โดยพบว่ามีมาตรฐานการตรวจสอบที่เป็นไปตามระเบียบและมาตรฐานบัญชีการเงิน และ
มีความอิสระในการท างาน โดยในปี 2562 ได้เสนอค่าสอบบัญชีบริษัทใหญ่และบริษัย่อย โดย
เปรียบเทียบกับปี 2561 ดังนี้  

หน่วย : บาท

บาท %
ค่าสอบบัญชี 1,390,000 1,330,000 60,000 5%

ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย* 930,000 1,060,000 -130,000 -12%

รวม 2,320,000 2,390,000 -70,000 -3%
ค่าบริการอ่ืน 329,064

หมายเหต:ุ จ านวนบรษัิทย่อยลดลง 

ประเภทค่าตอบแทน 2562 2561
เพิ่มขึน้ / ลดลง

 
และเสนอต่อที่ประชุมเพ่ือพิจารณาแต่งตั้งนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 

3500 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054  หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบ
บัญชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5946  หรือนายยุทธ
พงษ์  เชื่อเมืองพาน ผู้สอบ บัญชีทะเบียนเลขที่ 9445   แห่งบริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,320,000 บาท  

 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันทแ์ต่งตั้งนายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 

หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054  หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชี
ทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946  หรือนายยุทธพงษ์  
เชื่อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9445 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บริษัทประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,320,000 บาทด้วยคะแนน 
- เห็นด้วย จ านวน  116,242,320 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
- ไม่เห็นด้วย จ านวน  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- งดออกเสียง จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
- บัตรเสีย จ านวน  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0  
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วำระที่ 8    วำระอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
    

  - ไม่มี -  
 
ประธานได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีผู้ใดต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่  
ไม่มีผู้ใดสอบถามหรือเสนอข้อแนะน าเพิ่มเติม ประธานกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่าน และปิดประชุมเวลา 12.00 น. 
 
 
 
 
 

          รับรองว่ารายงานการประชุมข้างต้นถูกต้อง 

              
                                  นางสาวอานุสรา  จิตต์มิตรภาพ 

                  ประธานกรรมการ 
                                                               บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 
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หลักเกณฑ์ และวิธีกำรปฏิบัติในกำรเข้ำร่วมประชุม กำรมอบฉันทะ และกำรออกเสียงลงคะแนน 
 
 
หลักเกณฑ์เพ่ือแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม 

1. กรณีเข้ำร่วมประชุมด้วยตัวเอง 
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตร

ประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบส าคัญประจ าตัวต่างด้าว หรือ

หนังสือเดินทาง 
 

2. กรณีมอบฉันทะ 
2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยหรือสัญชาติต่างด้าว ต้องน าเอกสารดังนี้มา
แสดงขณะลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม 
 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้

มอบฉันทะ 
 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย

ผู้รับมอบฉันทะ 
2.2  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลสัญชาติไทย ต้องน าเอกสารดังนี้มาแสดงขณะลงทะเบียนเพ่ือ
เข้าประชุม 
 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
 ส าเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ 
2.3  กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ ต้องน าเอกสารดังนี้มาแสดงขณะ

ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุม 
 หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วน 
 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น 
 ส าเนาหนังสือเดินทางของกรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย

กรรมการผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น  
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 ส าเนาบัตรประชาชนหรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้องโดย
ผู้รับมอบฉันทะ 

  
o กรณีมีกำรมอบฉันทะ ขอให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐำนต่ำงๆ  มำที่บริษัทฯ 

ล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 1 วันท ำกำร หรือก่อนเริ่มเวลำประชุมอย่ำงน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้ำหน้ำที่ของ
บริษัทฯ มีเวลำตรวจสอบเอกสำรต่ำงๆ ให้ทันเวลำเริ่มประชุม 

o กำรมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมี
อำยุครบ 20 ปี บริบูรณ์ในวันที่มอบฉันทะ มิฉะนั ้นกำรมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมำย ตำม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 102 ประกอบมำตรำ 34 และปร ะมวล
กฎหมำยแพ่งและพำณิชย์ มำตรำ 19 

 
กำรลงทะเบียน 

 
 
เจ้าหน้าที่บริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 9.00 นาฬิกาเป็น
ต้นไป 
 
 

กำรออกคะแนนเสียง 
 

1. การออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง 
2. ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ถ้ามี

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
 

 
ในกรณีอ่ืน ซึ่งมีกฏหมายหรือข้อบังคับของบริษัทฯก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการให้

เป็นไปตามท่ีก าหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ
วาระ 
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หนังสือมอบฉันทะ 
 

ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 
10.00 น. ณ ห้องพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  เลขที่ 99/1  ถนนรัชดำภิเษก  เขตดินแดง   
กรุงเทพมหำนคร  10400 บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) จึงได้น าส่งหนังสือมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ไว้ 3 
แบบ คือ 
 

-  แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายและไม่ซับซ้อน 
-  แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจน

ตายตัว  
-  แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
 

ในกรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนใดเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ 
โปรดเลือกหนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่ำนั้น  และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะ
ฉบับนั้นๆ ให้ถูกต้องสมบูรณ์ น าส่งต่อประธานในที่ประชุมหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯก่อนเข้าร่วม
ประชุม 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 เขียนที่.................................................................... 
 วันที่............เดือน................................พ.ศ. 2563 
 

(1) ข้าพเจ้า...........................................................................................สัญชาติ.............. ................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.................................ถนน............................................ต าบล/แขวง...................... ................... 
อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด............................... ............รหัสไปรษณีย.์......................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม...........................หุ้น และ
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1).........................................................................อาย.ุ.......................ป ี

อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง..................................  
อ าเภอ/เขต................................ ..........จงัหวดั....................................รหัสไปรษณีย.์.................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน................. .....................ต าบล/แขวง.................................. 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................ห รือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง..................................  
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด........................... .........รหัสไปรษณีย.์................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน 
2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  เลขที่ 99/1 ถนนรัชดำภิเษก เขต
ดินแดง  กรุงเทพมหำนคร 10400  หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

 
ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ 

           (....................................................)  
 
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ  
 
            (.......................................... ..........) 
 
 
ลงชื่อ.......................................................พยาน   ลงชื่อ.......................................................พยาน  
         (....................................................)             (....................................................) 
หมายเหตุ  

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู ้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมีอายุ
ครบ 20 ป ี บร ิบ ูรณ์ในว ันที ่มอบฉ ันทะ ม ิฉะนั ้นการมอบฉันทะจะไม ่ชอบด ้วยกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 
 
 เขียนที่.............................................................. ...... 
 วันที่............เดือน................................พ.ศ. 2563 
 

(1) ข้าพเจ้า...............................................................................................สัญชาติ. ......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน.............................................ต าบล/แขวง.................................................. 
อ าเภอ/เขต..................................................จงัหวดั...........................................รหัสไปรษณีย.์.......................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม.............................หุ้น  
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................เสียง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง..................................  
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหัสไปรษณีย.์.................หรือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง..................................  
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................ห รือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง..................................  
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด....... .............................รหัสไปรษณีย.์................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ของบริษัท  ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน 
2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  เลขที่ 99/1 ถนนรัชดำภิเษก เขต
ดินแดง  กรุงเทพมหำนคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
 
วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือ วันพฤหัสบดีที่ 25 

เมษำยน 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 
 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 
วำระท่ี 3  พิจำรณำและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ ำปี 

2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 
วำระท่ี 4  พิจำรณำและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 
วำระที่ 5   พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

1. นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 
2. นายอุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญ 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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วำระท่ี 6   พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 
วำระท่ี 7   พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

  
วำระท่ี 8   พิจำรณำเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
 
 

 ค าแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 
 
 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือ
ว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน 
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ
แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการที่เห็นสมควร           
                                                    
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
     
 
 
  

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ  
           (....................................................)  
 
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รั บมอบฉันทะ 
 
            (....................................................)  
 
 
ลงชื่อ.......................................................พยาน   ลงชื่อ.......................................................พยาน  
         (....................................................)            (....................................................)  
หมายเหตุ 

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียง
ได ้

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
4. การมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนนั้น ผู้รับมอบฉันทะจะต้องมี

อายุครบ 20 ปี บริบูรณ์ในวันที ่มอบฉันทะ มิฉะนั ้นการมอบฉันทะจะไม่ชอบด้วยกฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 102 ประกอบมาตรา 34 และประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ของบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ 
ห้องพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  เลขที่ 99/1 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง  กรุงเทพมหำนคร 
10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 

วาระท่ี..............เรื่อง.................................................................................................. .............. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..............เรื่อง............................................ .................................................................... 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 

วาระที่..............เรื่อง..................................................................................................... ........... 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 

วาระท่ี..............เรื่อง.................................................................................................. .............. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 
วาระท่ี..............เรื่อง................................................................................................ ................ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

วาระท่ี..............เรื่อง............................ .................................................................................... 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

วาระท่ี..............เรื่อง.................................................................................................. .............. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

วาระท่ี..............เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ..................................................................................  
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 

 
ชื่อกรรมการ.................................................................................. 
 เห็นด้วย 
 ไม่เห็นด้วย 
 งดออกเสียง 
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ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 
 

ลงชื่อ...................................... ................ผู้มอบฉันทะ 
           (....................................................)  
 
   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับมอบฉันทะ  
 
            (....................................................)  
 
 
ลงชื่อ.......................................................พยาน  ลงชื่อ.......................................................พยาน  
         (....................................................)             (....................................................)  
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แบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 
 
 เขียนที่.............................................................. ...... 
 วันที่............เดือน................................พ.ศ. 2563 

(1) ข้าพเจ้า............................................................................. ....สัญชาติ......................... 
อยู่บ้านเลขท่ี...................ถนน............................ต าบล/แขวง..........................อ าเภอ/เขต................. ..........จังหวัด
........................รหัสไปรษณีย์..................ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
...........................................ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม
...........................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
(1)............................................................................................อาย.ุ.......................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง.......................... ........ 
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................ห รือ 

(2).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขที่...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง..................................  
อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................รหัสไปรษณีย์..................ห รือ 

(3).........................................................................อาย.ุ.......................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................ถนน......................................ต าบล/แขวง..................................  
อ าเภอ/เขต..........................................จงัหวดั....................................รหัสไปรษณีย.์................. 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  ของบริษัท  ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน)  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน 
2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  เลขที่ 99/1 ถนนรัชดำภิเษก เขต
ดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400  หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
 มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทั้งหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
 มอบฉันทะบางส่วนคือ หุ้นสามัญจ านวน........................................หุ้น  และออกเสียงลงคะแนนได้

เท่ากับ..................................เสียง 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 
 
 
 
 

 

ปิดอากรแสตมป์ 

20 บาท 
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วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 25 
เมษำยน 2562 

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง........................................ .........เสยีง 

 
         
วำระท่ี 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

 
 
วำระท่ี 3 พิจำรณำและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ ำปี 

2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

 
 
วำระท่ี 4 พิจำรณำและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย.............................................. .....เสียง 
 งดออกเสียง.................................................เสียง  
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วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

1. นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ 
 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสยีง 

2. นายอุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญ 
 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง 

 
 

วำระท่ี 6 พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2563  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

  
วำระท่ี 7 พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสยีง 
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

 
วำระท่ี 8 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ำมี) 
 ค าแถลงหรือหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ…………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้
ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 

(6) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน
หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการ       
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แก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการที่เห็นสมควร 
 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนี้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

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

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏในชื่อทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นให้เท่านั้น  

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
1) หนังสือมอบอ านาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้  

4. วาระการเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุ

เพ่ิมเติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2563 ของบริษัท ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน 2563 เวลำ 10.00 น. ณ ห้องพำโนรำมำ 1 ชั้น 14 
โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์  เลขที่ 99/1 ถนนรัชดำภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหำนคร 10400 หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวัน เวลา และสถานที่อ่ืนด้วย 
 

วาระท่ี..............เรื่อง.................................................................................................. .............. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

 

วาระท่ี..............เรื่อง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

วาระท่ี..............เรื่อง................................................................................................................  
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

 

วาระท่ี..............เรื่อง................................................................................................................ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง    

   
วาระท่ี..............เรื่อง.............................. .................................................................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
 เห็นด้วย.......................................................เสยีง 
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

วาระท่ี..............เรื่อง................................................ ................................................................ 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย................................ .......................เสยีง 
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

วาระท่ี..............เรื่อง................................................................... ............................................. 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 เห็นด้วย................................................... ....เสียง 
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

 
วาระท่ี..............เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ..................................................................................  
 เห็นด้วย.......................................................เสี ยง 
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  
 งดออกเสียง.................................................เสียง  

 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
ชื่อกรรมการ.............................................................................. .... 
 เห็นด้วย.......................................................เสียง  
 ไม่เห็นด้วย...................................................เสียง  

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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 งดออกเสียง.................................................เสียง  
 
 
 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะถูกต้องสมบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ 
 
 
 

ลงชื่อ......................................................ผู้มอบฉันทะ  
           (....................................................)  
 
   ลงชื่อ.......................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
 
            (....................................................)  
 
 
ลงชื่อ.......................................................พยาน   ลงชื่อ.......................................................พยาน  
         (....................................................)            (....................................................)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หน้า.....ของจ านวน.....หน้า 
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Code of Conduct in Attending the meeting, appointing proxy, and voting at the 
Shareholders’ Meeting 

Rules of Representing the Status of Shareholders entitled to attend at the Shareholders’ 
Meeting. 

1. In the case that the shareholder will attend the meeting in person 
- The shareholder is a common person of Thai nationality please show your 

own identification card, government identification card or business 
identification card upon presence 

- The shareholder 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 form 
 a copy of the identification card or passport of the grantor with approval 

signature grantor 
 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 grantor is of Thai juristic person, the following documents 

should be presence at the registration before entering the meeting 
 a completely filled proxy form 
 a copy of the juristic person registration document with approval signature 

of the Authorized Managing Director 
 a copy of the identification card of the Authorized Managing Director that 

sign the approval signature on the proxy form 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 grantor is a juristic person who registered oversea, the 
following documents should be presence at the registration before entering 
the meeting 
 a completely filled proxy form 
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 a copy of the juristic person registration document with approval signature 
of the Authorized Managing Director 

 a copy of the passport of the Authorized Managing Director that sign the 
approval signature on the proxy form 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 form 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 has time to examine those 
documents. 
 
In the case of appointing proxy to the other persons for attending and voting the meeting 
instead of you. 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. 
 

Registration  
 

The staff will open the registration booth at least 1 hour before the meeting start-up 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 ordinary case, consider the majority votes in the Meeting, except in the case of 

a tie of votes, let the Chairman of the Meeting make the last vote to point out the 
winner. 

In the other specific cases which are subject to the laws and/or the Company’s Articles 
of Association, the votes shall be made in accordance with those. The Chairman shall 
inform the meeting before voting is made in each agenda. 
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Proxy Form 
 
 There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the year 2020 on Thursday 
23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, 
Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400. . Therefore, CMO Public Company Limited is 
delivering 3 types of Proxy document as follow: 
 
There will be an Annual General Meeting of Shareholder for the Therefore, CMO Public 
Company Limited is delivering 3 types of Proxy forms as follow: 
 

- Proxy Form (A) : being general proxy, which is a simple and uncomplicated form. 
- Proxy Form (B) : being proxy that specifies various particulars for authorization and 

contains clear and concise detail thereof.  
- Proxy Form (C) : being specific proxy for being used by foreign shareholders who appoint 

custodian in Thailand to be depositor and to take care of their shares. 
 

In the case that you would like to appoint other persons to attend the meeting and vote 
instead of you, please use only one of the given proxy form and complete the document 
correctly and completely send to the President of the Meeting or the person who is appointed 
by the president before attend the Meeting. 
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Proxy Form (A) 
 Written at................................................................. 
 Date............Month.............................A.D. 2020 

(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 2020 on Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at 
Panorama 1 Room, Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 
10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 Any act(s) undertaken by the proxy at such meeting shall be deemed as my/our own 
act(s) in every respect. 
     Signed......................................................Shareholder 
                (....................................................)  
 

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

 

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

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

Duty Stamp 

 Baht 20  

page.....of total .....pages 
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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. 2020 
 

(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 2020 on Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, 
Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue.  

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

Agenda 1  To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2019 which held on Thursday 25 April 2019.  

 (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 2019.   

 (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 Statement Position and 
Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 
2019 which was audited by the 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 2019.  
 (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.  Mr. Netipong Wichitwechkarn 
 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 
2. Mr. Upathum Nisitsukcharoen 
 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

page.....of total .....pages 
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Agenda 6 To consider and approve proposed remuneration for the Board of Directos for 
the year 2020. 

 (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 and fix the audit fees for 

the year 2020 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

 

Agenda 8    Other matters (if any)  
 
 

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

page.....of total .....pages 
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     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 2020 on Thursday 23 April 2020 at 10.00 
AM., at Panorama 1 Room, Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, 
Bangkok, 10400  or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 
Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

 Approve 
 Disapprove 
 Abstain 

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

 

Agenda……………Subject…………………………………………………………………… 
 (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 

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

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

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

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

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

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

                (....................................................)  
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Proxy Form (C) 
 
 Written at................................................................. 
 
 Date............Month............................. A.D. 2020 
 

(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 2020 on Thursday 23 April 2020 at 10.00 AM., at Panorama 1 Room, 
Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, Bangkok, 10400 or at any 
adjournment thereof to any other date, time and venue. 
  (3) I/we have granted to my/our proxy to attend this Meeting and votes therein as 
follows: 
 Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote 
 Grant partial ordinary share .........................share(s) and entitled to voting right………………… 
vote(s) 

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

Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 
2019 which held on Thursday 25 April 2019.  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. 

Duty Stamp 

 Baht 20 
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 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 
 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 2019. 
 (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 Statement Position and 

Statement of Comprehensive Income for the fiscal year ended December 31, 
2019 which was audited by the 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 2019.  
 (a) The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration. 
 (b) The proxy holder shall vote according to the shareholder’s requirement as follows: 

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

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

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

1. Mr. Netipong Wichitwechkarn 
 Approve.......................................................vote(s) 
 Disapprove..................................................vote(s) 
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 Abstain.........................................................vote(s) 
 
 

2. Mr. Upathum Nisitsukcharoen 
 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 2020. 

 (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 and fix the audit fees for 
the year 2020. 

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

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

 

Agenda 8 Other matters (if any) 
 
 

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

(5) Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be 
considered as invalid and not my voting as a shareholder 
 (6) In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is 
not clear or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters apart from 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. 
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     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 pro xies 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 2020 on Thursday 23 April 2020 at 10.00 
AM., at Panorama 1 Room, Fl.14 The Emerald Hotel, No. 99/1, Ratchdapisek Road, Dindaeng, 
Bangkok, 10400 or at any adjournment thereof to any other date, time and venue. 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ชื่อ-สกุล : นำยอนันต์  เกตุพิทยำ อายุ : 68 ปี 
 
การมีส่วนได้เสียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามัญประจ าปี 2563: 
 
กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะไม่มีส่วนได้เสียและส่วนได้ส่วนเสียพิเศษในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ 
ยกเว้น วำระกำรพิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2563 
 
ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทก าหนด โปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้
ถูกต้องสมบูรณ์ และส่งกลับมาท่ี 
 
บริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน) (แผนกนักลงทุนสัมพันธ์) 
4/18-19 ซ.นวลจันทร์ 56 ถ.นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 
 
 
 

เอกสำรแสดงตนในกำรเข้ำรว่มประชุมของผู้ถือหุ้น 
 

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา 
•    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว
ที่ยังไม่หมดอายุของผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
 
กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล 
•    ส าเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลอายุไม่เกิน 3 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อ
ของนิติบุคคลนั้นๆ 
•    ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน หรือบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือใบต่างด้าว 
ที่ยังไม่หมดอายุของผู้มีอ านาจลงลายมือชื่อดังกล่าวพร้อมทั้งลงนามรับรองส าเนาถูกต้อง 
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ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น 
 
ข้อ 24. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายใน 4 เดือน นับแต่ วัน

สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่ง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้
ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ผู้ถือหุ้นทั้งหลาย ซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวน
หุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ใน
กรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
อันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 27 ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้มีการ
จัดประชุมต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอ่ืน
ทั่วราชอาณาจักร 

ข้อ 25. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่
จะเสนอเพ่ือทราบเพ่ืออนุมัติหรือเพ่ือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวแล ะ
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน 

ข้อ 26. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็
ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ และจะต้องเป็นไปตามแบบที่
นายทะเบียนก าหนดหนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานหรือผู้ที่ประธานก าหนด ณ ที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 

ข้อ 27. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับ
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มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นการระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัด
ประชุมครั้งใหม่ และให้ส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครั้งหลังไม่บังคับว่าจะต้องครบองค ์ประชุม 

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือ
ประธาน กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้า
รองประธานกรรมการไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้า
ร่วมประชุมเป็นประธาน 

ข้อ 28. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี้ 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน 
      เสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 
      ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอ่ืน 
  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือ    
บางส่วนที่ส าคัญ การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับ
บุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก าไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ 
  (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนของบริษัท 
  (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 29. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ าปีพึงกระท ามีดังนี้ 

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการด าเนินการของบริษัทในรอบปีที่
ผ่านมา 

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนของรอบปีที่ผ่านมา 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินก าไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนส ารอง 
(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและก าหนดค่าตอบแทน 
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(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทน 
(6) กิจการอื่น ๆ  

ข้อ 30. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือ
จ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อยตามความหมายและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดตามประกาศ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการท ารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการ
ได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนแล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวก าหนดไว้ในเรื่องนั้นๆ ด้วย 
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เอกสำรประกอบ 
กำรประชุมสำมัญประจ ำปีผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 

ข้อมูลทำงกำรเงินที่ส ำคัญ 
(หน่วย: พันบาท)

2559 2560 2561 2562 2559 2560 2561 2562

ผลการด าเนินงาน:

  รายได้จากการให้บริการ 1,199,653         1,362,237         1,449,095         1,338,103      637,646         575,561         626,784         570,259         

  รายได้รวม 1,404,291         1,376,442         1,458,245         1,351,706      720,250         627,048         667,089         622,085         

  ต้นทนุการให้บริการ 998,015             1,043,273         1,100,353         1,056,774      551,582         443,397         477,336         450,612         

  ก าไรขัน้ต้น 201,638             318,964             348,742             281,329         86,064            132,164         149,448         119,647         

  คา่ใช้จา่ยในการขายและบริหาร 205,901             205,214             211,079             214,822         111,727         110,191         152,495         102,974         

  ดอกเบีย้จา่ย 27,992               25,397               24,279               22,267            14,140            14,073            13,034            11,442            

  คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 1,585                 22,725               26,825               11,628            736                 6,691              14,549            4,122              

  ก าไร(ขาดทนุ)สทุธิ (32,040)              43,573               64,958               109,749         42,065            52,696            9,675              52,935            

ฐานะทางการเงิน:

  สินทรัพย์หมนุเวยีน 324,104             406,663             395,196             382,106         318,965         312,559         318,803         281,190         

  สินทรัพย์รวม 1,180,546         1,180,335         1,156,922         1,185,752      744,085         733,452         707,599         691,825         

  หนีส้ินหมนุเวยีน 534,025             561,219             519,139             507,844         329,846         314,272         309,654         282,498         

  หนีส้ินรวม 725,737             712,835             656,859             629,597         374,134         345,292         335,310         302,700         

  ส่วนของผู้ ถือหุ้น 454,809             467,500             500,063             556,155         369,951         388,160         372,289         389,125         

  ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว 255,463             255,463             255,463             255,463         255,463         255,463         255,463         255,463         

อัตราส่วนทางการเงิน:

  อตัราก าไรขัน้ต้น (%) 16.81% 23.41% 24.07% 21.02% 13.50% 22.96% 23.84% 20.98%

  อตัราก าไรจากการด าเนินงาน (%) 0.78% 9.39% 10.13% 5.99% 8.93% 12.76% 5.94% 12.01%

  อตัราก าไรสทุธิ (%) -2.67% 3.20% 4.48% 8.20% 6.60% 9.16% 1.54% 9.28%

  อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%) -7.04% 9.32% 12.99% 19.73% 11.37% 13.58% 2.60% 13.60%

  ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น (บาท) (0.18)                  0.14                   0.21                   0.39                0.17                0.21                0.04                0.21                

  อตัราส่วนสภาพคล่อง (เทา่) 0.61 0.72 0.76 0.75 0.97 0.99 1.03 1.00

  อตัราส่วนหนีส้ินตอ่ส่วนของผู้ ถือหุ้น (เทา่) 1.60 1.52 1.31 1.13 1.01 0.89 0.90 0.78

                งบการเงินรวม                งบการเงินเฉพาะกิจ

 
 

หมำยเหตุ : ท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปีแบบรูปเล่ม เพื่อใช้ส ำหรับกำรเข้ำประชุมผู้ถือ
หุ้นในวันที่ 23 เมษำยน 2563 โปรดติดต่อขอรับได้ที ่

 
นายวุฒิพันธ์  ธนะเมธานนท์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088 3888 ต่อ 1302 e-mail: vuttiphan@cmo-
group.com 
หรือ นางสาววารุณี  พุทธพรพจน์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2088 3888 ต่อ 1307 e-mail: warunee@cmo-
group.com 
 

mailto:vuttiphan@cmo-group.com
mailto:vuttiphan@cmo-group.com
mailto:warunee@cmo-group.com
mailto:warunee@cmo-group.com
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วำระท่ี 4 พิจำรณำและอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผล 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิ 
หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และส ารองตามกฏหมาย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ และโครงการในการด าเนินธุรกิจในอนาคตของบริษัทฯ  

การจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2562 เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
การจา่ยเงินปันผล

ปี 2561
ก าไรสุทธิ ณ 31 ธ.ค. (บาท) 9,675,719
จ านวนหุน้ (หุน้) 255,462,733
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.207 0.038

จา่ยระหวา่งกาล * เสนอจา่ยสิ้นปี รวมจา่ยทัง้ปี เงินปันผลปี 2561

เงินปันผลจา่ย (บาท) 33,210,090 19,159,705 52,369,795
เงินปันผลต่อหุน้  (บาท)

   -เป็นเงิน 0.130 0.075 0.205

   -เป็นหุน้ - - -

อัตราเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ 63% 36% 99%

52,935,370
255,462,733

ปี 2562

งดจา่ย

 

* จ่ายเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 

วำระท่ี 5 พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

กระบวนการคัดเลือกผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ นั้น ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา 
เนื่องจากปัจจุบันบริษัทฯ ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัท
ได้ร่วมกันพิจารณากลั่นกรองอย่างรอบคอบถึงคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม
ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในธุรกิจ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท
ในช่วงที่ผ่านมา  

ตามข้อบังคับบริษัทฯ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ปีนี้
มีกรรมการครบวาระต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 2 ท่านจากกรรมการทั้งหมด 6 ท่านได้แก่ 1. นาย
เนติพงษ์  วิจิตรเวชการ – กรรมการอิสระ และ 2. นายอุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญ - กรรมการ กรรมการ
ทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะ
สามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเห็นว่าสมควรน ารายชื่อ
กรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในปีนี้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากลับเข้าเป็นกรรมการ



 

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

65 

 

บริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ – กรรมการอิสระ และ 2. นายอุปถัมป์  นิสิต
สุขเจริญ - กรรมการ  โดยมีข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นใช้ประกอบการพิจารณาดังนี้ 

 

1. นำยเนติพงษ์  วิจิตรเวชกำร อายุ: 56 ปี  สัญชาติ: ไทย  

การศึกษา :  
- LL.M. โรงเรียนกฎหมาย  มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด 
- LL.M. โรงเรียนกฎหมาย  มหาวิทยาลัยชิคาโก 

ประสบการณ์การท างาน :   
2559-ปัจจุบัน 

 
2545-ปัจจุบัน 
2545-ปัจจุบัน 
2546-ปัจจุบัน 
2546-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
2547-ปัจจุบัน 
2549-2561 
2558-2562 

2558-ปัจจุบัน 
2558-ปัจจุบัน 
2558-2562 

- กรรมการอิสระ และ
กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 

- บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 
 

- บริษัท ไอเอชเอส ท้องหนัน จ ากัด 
- บริษัท ท้องหนัน โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
- บริษัท คาวาลลโิน โฮลดิ้งส์ จ ากัด 
- บริษัท เทวาลัย จ ากัด 
- บริษัท รอยัล แอดโวเคทส์ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด 
- บริษัท วิชชา (โฮลดิ้งส์) จ ากัด 
- บริษัท ไอเอชเอส (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท เซ็น แคปิตอล (ประเทศไทย) จ ากัด 
- บริษัท ไนทอน บีช จ ากัด 
- บริษัท มาลัยวนา ฮิลส์ จ ากัด 
- บริษัท มาลัยวนา บีช คลับ จ ากัด 
- บริษัท มาลัยวนา รีสอร์ท จ ากดั 

 
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
การถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี  
การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่เป็น  
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 3 ปี (ถ้าได้รับการแต่งตั้งครั้งนี้จะเป็น 3+3 รวม 6 ปี) 
การเข้าประชุมในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท 2/4 ครั้ง 

    คณะกรรมการตรวจสอบ 2/4 ครั้ง 
บริษัทได้ก าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามข้อก าหนดตามประกาศคณะกรรมการ 
ก.ล.ต. ที่ กจ.12/2543 โดยมีข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนได้เสียเพิ่มเติมดังนี้ 
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ผู้ได้รบัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ
นายเนติพงษ์  วจิติรเวชการ

การถือหุน้ในบรษัิท ณ วนัที ่28 พฤษภาคม 2562
   - จ ำนวนหุน้สำมัญ -
   - สัดส่วนของจ ำนวนหุน้ทีม่ีสิทธอิอกเสียงทัง้หมด -
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะดังต่อไปน้ี กับบรษัิท/
บรษัิทใหญ่/บรษัิทยอ่ย/บรษัิทรว่ม หรอืนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง้ในปัจจบัุนหรอืในช่วง 2 ปีทีผ่่านมา
   1) เปน็/ไม่เปน็ กรรมกำรทีม่ีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำน ไม่เปน็
       พนักงำน ลูกจ้ำง หรือทีป่รึกษำทีไ่ด้รับเงินเดือนประจ ำ

   2) เปน็/ไม่เปน็ ผู้ใหบ้ริกำรทำงวชิำชพี ไม่เปน็

   3) มี/ไม่มี ควำมสัมพนัธท์ำงธรุกจิ ไม่มี

ลักษณะของการมีส่วนได้เสีย

 
 

2. นำยอุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญ อายุ: 55 ปี  สัญชาติ: ไทย  

การศึกษา :   
- ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ ออกแบบอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การท างาน :   

2560-ปัจจุบัน 
2561-ปัจจุบัน 
2560-ปัจจุบัน 
2560-ปัจจุบัน 
2559-ปัจจุบัน 
2556-ปัจจุบัน 
2533-ปัจจุบัน 

- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- กรรมการ 
- ประธานกรรมการ 

- บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) 
- บริษัท บรีทเทรกกิ้ง จ ากัด 
- บริษัท ฟีโนมินอน ครีเอช่ัน จ ากัด 
- บริษัท อิกนิช่ัน จ ากัด 
- บริษัท เอฟดับเบิ้ลยูอาร์ จ ากดั 
- กิจการร่วมคา้ เวิร์คไร้ท์ จ ากัด 
- บริษัท ไรท์แมน จ ากัด 

 

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง :  กรรมการบริษัท 
การถือหุ้นในบริษัท : 41,119,300 หุ้น  
การเป็นกรรมการในกิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอ่ืน : ไม่เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : เป็น 
การเป็นกรรมการในกิจการอ่ืนที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : เป็น 
จ านวนปีที่เป็นกรรมการ : 2 ปี (ถ้าได้รับการแต่งตั้งครั้งนีจ้ะเป็น 2+3 รวม 5 ปี) 
การเข้าประชุมในรอบปี 2562 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง 
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วำระท่ี 6  พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2563 

การก าหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เนื่องจากปัจจุบัน
บริษัทฯ ยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจาก
สภาวการณ์ทางธุรกิจและผลการด าเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทแล้ว เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทดังนี้ 

ปี 2563
เสนอ จ่ายจรงิ อนุมัติ

1. ค่าตอบแทนรายปี (บาท)
   1.1 ค่ำตอบแทน ต่อท่ำน
         - ประธำนกรรมกำร 435,600 435,600 435,600
         - รองประธำนกรรมกำร และ 
         ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ

435,600 435,600 435,600

         - กรรมกำรและกรรมกำรตรวจสอบ 290,400 290,400 290,400
        - กรรมกำร 242,000 242,000 242,000
   1.2 ค่ำตอบแทนรวมท้ังชดุ 1,936,000 1,936,000 1,936,000
2. ค่าบ าเหน็จ (บาท) ไม่เกิน จ่ายจรงิ ไม่เกิน
   - คณะกรรมกำรท้ังชดุ 1,984,400 1,853,267 1,984,400

ไม่เกิน จ่ายจรงิ ไม่เกิน
3,920,400 3,789,267 3,920,400

4. ค่าตอบอ่ืนๆ
    - ผลประโยชน์อืน่ๆ ท่ีไม่ใชตั่วเงิน ไม่มี ไม่มี ไม่มี

องค์ประกอบค่าตอบแทนกรรมการ
ปี 2562

3. ค่าตอบแทนรวม (บาท)

 
   
วำระท่ี 7  พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 

เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
แต่งตั้ งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ตามรายชื่อต่อไปนี้เป็น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

1. นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3500 
2. นายวิชัย รุจิตานนท์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 4054 
3. นายเสถียร วงศ์สนันท์    ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 3495 
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4. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล   ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 5946 
5. นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน  ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขท่ี 9445 

ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ทั้งนี้บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ 
มาตั้งแต่ปี 2546 รวมเวลาทั้งสิ้น 16 ปี และปัจจุบันเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยอีก 7 บริษัท โดย
ข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีเป็นดังนี้ 
 

หน่วย:บำท

ปี 2562
(จ่ำยจริง) บาท %

ค่าสอบบัญชี 1,420,000 1,390,000 30,000 2.2%
ค่าสอบบัญชีของบริษัทยอ่ย 1,110,000 1,160,000 (50000) -4.3%
ค่าบริการอ่ืน ไมม่ี ไมม่ี - -

รวม 2,530,000 2,550,000 -20,000 -0.8%

เพ่ิมขึ้น / ลดลง
ประเภทค่าตอบแทน ปี 2563

 
 

ควำมเห็นจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่มีชื่อเสียงดี อีกทั้ง
เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจาก ก.ล.ต.จากผลการปฏิบัติงานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี 
เห็นว่ามีความเหมาะสม โดยผู้สอบบัญชีได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีตลอดมา ส าหรับค่าตอบแทนของผู้สอบ
บัญชี นั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเหมาะสมกับขนาดและจ านวนรายการรวมทั้งสภาวะ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน 
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แผนที่บริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน) 
Map of CMO Plc 

 
 
 

บริษทัฯ งดแจกของที่ระลึกในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2563 


