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ที่ AGM/2562 
วันท่ี 4 เมษายน 2562 

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 

เวลา 14.00 น. ดังนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561  
 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

เห็นด้วย 288,527,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2561 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

4. อนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 2.00 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของ
ก าไรสุทธิประจ าปี 2561 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)  
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

5. อนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2561 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงิน 15.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไร
สุทธิปี 2561 คิดเป็นอัตราจ่ายปันผลร้อยละ 54.50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลซึ่งก าหนดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40.00 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตาม
กฎหมาย และผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตเงินปันผลได้ตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรได้ในอัตรา 
20/80 โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันท่ี 19 เมษายน 2562 และก าหนดจ่าย
ปันผลในวันท่ี 3 พฤษภาคม 2562 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
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6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2562 จ านวน 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายประวัติ สิริภัทโรดม 2) นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็น
รายบุคคล ดังนี้ 
6.1 นายประวัติ สิริภัทโรดม 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

6.2 นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 
เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล 
เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 2 คน คือ นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนางสาวฐิดา จ าเริญพฤกษ์ เป็นกรรมการบริษัท
เพิ่มเติม ซึ่งจะท าให้บริษัทมีกรรมการรวมจ านวน 11 คน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้ 
7.1 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

7.2 นางสาวฐิดา จ าเริญพฤกษ์ 
เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  
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8. อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 ดังนี ้
1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2561 ดังนี ้

ต ำแหน่ง 
ค่ำตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บำท/ครั้ง)  

ปี 2561 

ค่ำตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บำท/ครั้ง) 

 ปี 2562 
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจ าในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน  
โดยขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ ง 
มาประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

9. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ 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 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จ ากัด ท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทน  
ในการสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นเงินจ านวน 1,220,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2561 เท่ากับ 1,220,000 บาท) 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่น ามาค านวณ)  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  

 
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

  
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์) 
   ประธานกรรมการ 


