
  
 
 25 เมษายน 2556 

 
เร่ือง แจ้งมติที่ประชมุสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้นประจ าปี 2556 
 
เรียน กรรมการและผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย 
 
 ตามที่บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จดัให้มกีารประชมุสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทประจ าปี 2556 เมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟอร์จนู 2-3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียว 
ฟอร์จนู อาคารฟอร์จนู ทาวน์ ชัน้ 3 เลขท่ี 1 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น.  ซึง่มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุจ านวน 108 ราย จ านวนหุ้นทัง้สิน้ 100,403,158 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.49 ที่ประชมุได้มีมติ ดงันี ้
 

1. รับรองรายงานการประชมุวิสามญัประจ าปีผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2555  ซึง่ประชมุเมื่อ 
วนัพฤหสับดีที่ 25 ตลุาคม 2555 ด้วยคะแนนเสยีง 

- เห็นด้วย จ านวน  100,403,158 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. 2555   

ระหวา่งวาระมีผู้ เข้าร่วประชมุเพิม่จ านวน 46,767 หุ้น และมีมติด้วยคะแนนเสยีง 
- เห็นด้วย จ านวน  100,449,925  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 2555  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ของ

บริษัทท่ีผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว  
ระหวา่งวาระมีผู้ เข้าร่วประชมุเพิม่จ านวน 263,424 หุ้น และมีมตด้ิวยคะแนนเสยีง 

- เห็นด้วย จ านวน  100,666,582 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
4. อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2555 ด้วยคะแนนเสยีง 

- เห็นด้วย จ านวน  100,666,582 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) นายอนนัต์  เกตพุิทยา 

- เห็นด้วย จ านวน  100,666,582 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
- ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
- งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
2)  นายเสริมคณุ  คณุาวงศ์   

-       เห็นด้วย จ านวน  100,666,582 เสยีง คดิเป็นร้อยละ 100.00 
-       ไมเ่ห็นด้วย จ านวน  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
-       งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
 

6. อนมุตัิคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการของบริษัท ส าหรับปีปฏิทิน พ.ศ. 2556 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 3,520,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีง 

- เห็นด้วย จ านวน  100,666,582 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 หรือ นายวิชยั รุจิตา

นนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 4054  หรือ นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 3495 
หรือ นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 5946  หรือ นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน 
ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขที่ 9445แหง่บริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ประจ าปี 2556 และก าหนดคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,300,000 บาท ด้วยคะแนนเสยีง 

- เห็นด้วย จ านวน  100,666,582 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) 


