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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

วันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2562 
 

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการ โครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง และการก าหนดวันประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 (แก้ไข) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562  

ประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 15.30 น. ได้มีมติในเรื่องส าคัญ ดังนี ้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย ดังนี ้

• จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)  

2. ใหเ้สนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2561 ดังนี ้

• จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงิน 15.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ
ปี 2561 ปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 54.5 ของก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหักส ารองตาม
กฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงิน
ปันผล (Record date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 
2562  

3. อนุมัติโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง (Employee Joint Investment Program: EJIP) ครั้ง
ที่ 1 ประจ าปี 2562 ซึ่งเป็นโครงการลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทสะสมเป็นรายงวดโดยพนักงานของบริษัท โดยมี
รายละเอียด ดังน้ี 

รายการ รายละเอียดโครงการ EJIP 
1. บริษัทท่ีเข้าร่วม

โครงการ 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

2. วัตถุประสงค์ของ
โครงการ 

1. เพื่อธ ารงรักษาผู้บริหารและพนักงานให้ท างานอยู่กับบริษัทในระยะยาวด้วย
การปรับปรุงสิทธิประโยชน์ของพนักงานผ่านการด าเนินโครงการสะสมหุ้นของ
พนักงานร่วมกับบริษัท (EJIP)  

2. เพื่อส่งเสริมความคิดและความรู้สึกของพนักงานในการเป็นเจ้าของกิจการ
ร่วมกันกับผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ ของบริษัท 

3. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจผ่านการสร้างแรงจูงใจ และ
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนและบรรลุเป้าหมาย
ทางธุรกิจได้ในอนาคต 

4. เพื่อเสริมสร้างวินัยในการออมให้กับพนักงาน 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

รายการ รายละเอียดโครงการ EJIP 
3. ระยะเวลา

โครงการ 
3 ปี นับตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ถึง 31 มีนาคม 2565 
พนักงานจ่ายเงินสะสมในส่วนของพนักงาน : ระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย.62 – 31 
มี.ค.63) 
บริษัทจ่ายเงินสมทบ : ระยะเวลา 1 ปี (1 เม.ย.62 – 31 มี.ค.63) 

4. คุณสมบัติผู้มีสิทธิ
เข้าร่วมโครงการ 

ในวันสมัครเข้าร่วมโครงการ ต้องเป็นพนักงานประจ าของบริษัท และมีคุณสมบัติ
ดังนี ้
4.1 พนักงานในต าแหน่งปฏิบัติการ ระดับ 3 ถึง ต าแหน่งผู้บริหาร ระดับ 3 

ยกเว้น กรรมการบริหารที่มีหุ้นเดิมก่อนเข้า IPO อยู่แล้ว 
4.2 พนักงานในต าแหน่งปฏิบัติการ ระดับ 3 และ ต าแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 1 

ที่มีอายุงานตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป  
5. วันที่ลงทุนซื้อหุ้น

ในแต่ละเดือน  
ทุกวันท่ี 26 ของทุกเดือน 

6. การแต่งต้ังบริษัท
หลักทรัพย์เพ่ือ
เป็นผู้ด าเนินการ
โครงการ EJIP 
และเป็นตัวแทน
ซ้ือขายหลักทรัพย์ 

บริษัท หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) (“PST”) 

7. การจ่ายเงินสะสม
และเงินสมทบ 

ส่วนของพนักงาน : บริษัทจะหักจากเงินเดือนของพนักงาน ทุกเดือนในอัตรา
ร้อยละ 5 จากฐานเงินได้ของพนักงาน จนครบก าหนดระยะเวลาจ่ายเงินสะสม 
ส่วนของบริษัท : บริษัทจะจ่ายเงินสมทบให้พนักงาน ในอัตราที่เทียบเท่ากับเงิน
สะสมของพนักงานท่ีจ่ายเงินสมทบ 
โดยเงินสะสมของพนักงานและเงินสมทบของบริษัทจะถูกน าไปซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
(“SET”) ทุกเดือน ภายในระยะเวลาที่บริษัทก าหนด ผ่านนายหน้าที่ได้รับการ
แต่งตั้งจากบริษัท 

8. เง่ือนไขการห้าม
จ าหน่ายจ่ายโอน
หุ้น  
(Silent Period) 

8.1 อายุโครงการครบ 1 ปี (31 มีนาคม 2563) : ไม่สามารถขายหุ้นได้ 
8.2 อายุโครงการครบ 2 ปี (31 มีนาคม 2564) : อนุญาตให้ขายหุ้นได้ร้อยละ 50 

ของจ านวนหุ้นสะสมที่มีอยู่ โดย PST จะโอนหุ้นไปยังบัญชี Cash Internet 
ภายในวันท่ี 15 เมษายน 2564 

8.3 อายุโครงการครบ 3 ปี (31 มีนาคม 2565) : อนุญาตให้ขายหุ้นคงเหลือได้ทัง้
จ านวน โดย PST จะโอนหุ้นไปยังบัญชี Cash Internet ภายในวันที่ 15 
เมษายน 2565 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

4. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง
เชียงใหม่ ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 และก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2562 (Record date) ในวันท่ี 7 มีนาคม 2562  โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงาน 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการ

ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบ 
งบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2.0 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.77 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี 2561 (งบเฉพาะกิจการ)  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2561 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.030 บาท รวมเป็นเงิน 15.0 ล้านบาท โดยจ่ายจาก
ก าไรสุทธิปี 2561 ปันผลดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 54.5 ของก าไรสุทธิ (งบเฉพาะกิจการ) หลังหัก
ส ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผล โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 19 เมษายน 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 
3 พฤษภาคม 2562 

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2562 กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการและต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

1) นายประวัติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /  
  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

2) นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ  

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม ่
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึง

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ งกรรมการเข้าใหม่  2 คน คือ 
นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนางสาวฐิดา จ าเริญพฤกษ์ เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งจะท าให้บริษัทมี
กรรมการจ านวน 11 คน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึง

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2562 ดังนี้  

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน
2,000,000 บาท 

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2562  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562  

1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 หรือ 
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211  

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนในรูปแบบเบีย้

ประชุม (บาท/ครั้ง)  
ปี 2561 

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบีย้
ประชุม (บาท/ครั้ง) 

 ปี 2562 
(ท่ีจะเสนอ) 

ประธานกรรมการบริ ษัท / 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบ้ียประชุม 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอ่ืนภายในบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ
ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบ
การเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,220,000 
บาท (ค่าตอบแทนปี 2561 เท่ากับ 1,220,000 บาท) 

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล 

และ/หรือ ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการน าไปปฏิบัติต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

  
 

 (นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์) 
 กรรมการผู้จดัการ 


