
  
 24 เมษายน 2555 

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นประจ าปี 2555 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มกีารประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทประจ าปี 2555 เมื่อวนัท่ี 24 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องซาลอน บี โรงแรม สวิสโซเทล เลอ 
คองคอร์ด กรุงเทพ เลขที่ 204 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพ 10320 ซึง่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจ านวน 103 
ราย จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 81,211,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.14 ที่ประชมุได้มมีติ ดงันี ้
 

1. รับรองรายงานการประชมุวิสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2554  ซึง่ประชมุเมื่อ
วนัท่ี 14 ธนัวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสยีง 

- เห็นด้วย จ านวน  81,211,075 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
2. รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2554 ด้วยคะแนนเสยีง 

- เห็นด้วย จ านวน  81,211,075 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
3. อนมุตัิบญัชีงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุประจ าปี 2554 สิน้สดุวนัที่ 31 ธนัวาคม 2554 ของบริษัท

ที่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสยีง 
- เห็นด้วย จ านวน  81,211,075 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
4. อนมุตัิการงดจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2554 ด้วยคะแนนเสยีง 

- เห็นด้วย จ านวน  81,211,075 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
5. อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท

เช่นเดิม  ได้แก่  
1) รศ.จมุพล รอดค าด ี

- เห็นด้วย จ านวน  81,211,075 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 



 
 
 

- ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
2)  นางสาวอษุณี  เกิดพึง่บญุประชา   

a. เห็นด้วย จ านวน  81,211,075 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
b. ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
c. งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
6. อนมุตัิคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ส าหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2555 เป็นจ านวนเงินไม่

เกิน 3,340,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีง 
- เห็นด้วย จ านวน  81,211,075 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
7. อนมุตัิการแตง่ตัง้นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือนายวิชยั รุจิตา

นนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายประวิทย์ วิวรรณธนานตุร์ ผู้สอบบญัชีทะเบียน
เลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 แห่ง บริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ 31 ธนัวาคม 2555 โดยมี
คา่ตอบแทนไมเ่กิน 660,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีง 

- เห็นด้วย จ านวน  81,211,075 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
8. เร่ืองอื่นๆ 

- ไมม่ี   - 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
                          ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
          (นายเสริมคณุ คณุาวงศ์) 
          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
                                             บริษัท ซีเอม็โอ จ ากดั (มหาชน) 


