
 

 

ที ่ 0104-2020 

         5 พฤษภาคม 2563 

เรื่อง ก าหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563  

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีมติก าหนดวันจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ใน
วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ซีเอ็มโอ จ ำกัด (มหำชน) เลขที่ 
4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหำนคร 10230 โดยยังคงใช้วันรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้นเพ่ือสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (Record Date) ตามเดิม คือ วันศุกร์ที่ 
13 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอแจ้งรายละเอียดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้ 

วำระท่ี 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ซึ่งประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 
25 เมษำยน 2562 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ซี่งได้จัดท าอย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว ตามมติที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

วำระท่ี 2 พิจำรณำรับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2562  

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562  

วำระท่ี 3 พิจำรณำและอนุมัติบัญชีงบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท
ประจ ำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปี 2562 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี 
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงเห็นสมควร
เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ืออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ส าหรับงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วำระท่ี 4  รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล 

ควำมเห็นของคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายไปแล้วในอัตราหุ้นละ 
0.13 บาท เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 และจะจ่ายอีกครั้งในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 อัตราหุ้น



 

 

ละ 0.075 บาท รวมทั้ง 2 ครั้ง เป็นอัตราหุ้นละ 0.205 บาท คิดเป็นเงินรวม 52,369,795 บาท 
และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2562 เพ่ิมเติมอีก 

วำระท่ี 5 พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : ตามข้อบังคับบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี ให้กรรมการ
ออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ซึ่งในปีนี้มีกรรมการครบวาระต้องออกจากต าแหน่งจ านวน 2 ท่านจาก
กรรมการทั้งหมด 6 ท่าน ได้แก่  1. นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ – กรรมการอิสระ และ 2. นาย
อุปถัมป์  นิสิตสุขเจริญ – กรรมการ ซึ่งกรรมการทั้งสองท่านดังกล่าวมีสิทธิได้รับเลือกกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้วมีความเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการ
เสนอชื่อในครั้งนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัทแล้ว มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และในส่วนของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็น
กรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
บริษัทฯ ได้มีการเปิดให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อล่วงหน้า อย่างไรก็ดีในปีนี้ ไม่มีผู้ เสนอชื่อเข้ามา  
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น เพ่ือ
พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งในปีนี้กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท
อีกวาระหนึ่ง คือ 1. นายเนติพงษ์  วิจิตรเวชการ – กรรมการอิสระ และ 2. นายอุปถัมป์  นิสิตสุข
เจริญ - กรรมการ 

วำระท่ี 6   พิจำรณำและอนุมัติค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2563 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัท พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2563 เป็นอัตราที่เท่ากับท่ีได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในปี 2562 และ
เป็นอัตราที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริษัท ส าหรับปี 2563 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,920,400 บาท   

 วำระท่ี 7  พิจำรณำและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจ ำปี 2563 

ควำมเห็นคณะกรรมกำร : คณะกรรมการของบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอต่อผู้ถือหุ้น
เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง นายอธิพงศ์  อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายวิชัย รุจิ
ตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 
3495 หรือ นางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือนายยุทธพงษ์  เชื้อ
เมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445  แห่งบริษัท เอเอ็นเอส  ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทนเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,530,000 บาท   

วำระท่ี 8 พิจำรณำเรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุม เพ่ือ
ป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการ
ประชุมภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวนี้ 



 

 

1. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมำประชุมด้วยตนเอง 
1.1 เพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นในการไปประชุมฯ บริษัทฯ ได้จัดรถตู้รับ-ส่ง จำก

สถำนีรถไฟฟ้ำใต้ดินลำดพร้ำว บริเวณทำงออกสถำนีหมำยเลข 4 (อำคำรจอดแล้วจร) 
ตั้งแต่เวลำ 8.00-8.30 น. โดยขอสงวนสิทธิ์เฉพำะผู้ถือหุ้นที่ได้แจ้งควำมประสงค์
ล่วงหน้ำว่ำจะใช้บริกำรรถตู้ที่ทำงบริษัทฯ จัดให้ภำยในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภำคม 2563 
โดยผู้ถือหุ้น สามารถติดต่อส ารองที่นั่งได้ที่ นายวุฒิพันธ์  ธนะเมธานนท์ โทร 089 166 
5815 Email: vuttiphan@cmo-group.com หรือนางสาววารุณี  พุทธพรพจน์ โทร 099 
595 6423 Email: warunee@cmo-group.com  

1.2 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อน
เข้าบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนวสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพ้ืนที่ประชุม
ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง 

1.3 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ ขอให้ส่งค าถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ 
เพ่ือจัดส่งค าถามให้ประธานคณะกรรมการ 

1.4 บริษัทฯ งดบริกำรอำหำรและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงำน เพ่ือป้องกันความเสี่ยงจากการ
แพร่ระบาด 

2. กรณีผู้ถือหุ้นไม่ประสงค์จะมำประชุมด้วยตนเอง 

2.1 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ซึ่ง
กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนดให้เป็นผู้รับมอบฉันทะคือ นายอนันต์  เกตุพิทยา อายุ 68 
ปี ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์มอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ ก าหนด โปรดกรอก
ข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ถูกต้องสมบูรณ์ (แนะน าให้ท่านใช้ใบมอบฉันทะ ข และออก
เสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) และส่งกลับมาที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท ซีเอ็มโอ จ ากัด 
(มหาชน) เลขที่ 4/18-19 ซอยนวลจันทร์ 56 แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 
10230 ภายในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 

บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อก าหนดใดๆ 
จากหน่วยงานราชการเพ่ิมเติ่มเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของ
บริษัทฯ (www.cmo-group.com) 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

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


