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

วันท่ี 13 พฤษภาคม 2562 
 

เรื่อง การแก้ไขนโยบายการด าเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) และการก าหนดวัน
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่1/2562  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 2/2562  

ประชุมเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. ได้มีมติในเรื่องส าคัญ ดังนี ้

1. ให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายการด าเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ 
เนื่องจากในอดีต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 
มีมติอนุมัติว่าบริษัทจะไม่ด าเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบรหิารจัดการขยะมูลฝอย และบริษัทเคยเปิดเผยมติดงักลา่ว
ในหนังสือช้ีชวนการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering : IPO) ครั้ง
นี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบว่าธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ 
ผู้บริหารและทีมบุคลากรมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญ มีมูลค่าการลงทุนต่อโครงการไม่สูงมากนัก แต่
สามารถสร้างรายได้ให้อย่างสม่ าเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับน่าสนใจ บนความเสี่ยงที่ฝ่าย
บริหารมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ คณะกรรการจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
ให้กลับมาท าธุรกจินี้อีกครั้งหนึ่ง 
 

2. ให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่
เกิน 300 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ทุกประเภท(ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ชนิดระบุช่ือผู้ถือและ/หรือไม่ระบุช่ือผู้

ถือ, มีและ/หรือไม่มีประกัน, ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ, มีและ/หรือไม่มีการ
จัดอันดับเครดิต, มีและ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตามที่จะได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานก ากับท่ีเกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง , ใช้เป็นเงินลงทุนใน
โครงการอนาคต, ใช้ช าระคืนหนี้สิน 

อายุตราสาร : ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละฉบับแต่ละรุ่นของหุ้นกู้ 
วงเงิน : เงินต้นจ านวนไม่เกิน 300 ล้านบาท (สกุลเงินบาทหรือสกุลอื่นที่เทียบเท่า) 
อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละคราว 
การเสนอขาย : เสนอขายให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้

ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือประชาชนทั่วไป โดยเสนอขายรุ่นเดียวหรือแบ่งเป็น
หลายรุ่นหลายคราวเสนอขายแยกจากกันได้ 

เงื่อนไขอื่น : บริษัทสามารถออกและเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กรณีมีการไถ่
ถอนหรือรับช าระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว ้

: การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะตอ้งได้รับการอนมุัติจากที่ประชุมผูถ้ือหุ้นด้วยมตไิม่
น้อยกว่า ¾ ของจ านวนเสียงผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

: ผู้ถือหุ้นมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/
หรือคณะกรรมการทางการเงิน ในการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ตามที่
เห็นสมควร และด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การดังกล่าวส าเร็จ 

 
3. อนุมัติการออกและเสนอขายตั๋วแลกเงินระยะสั้น (Bill of Exchange : B/E) ภายในวงเงินไม่เกิน 200 ล้าน

บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
ประเภทตราสารหนี้ : ตั๋วแลกเงินระยะสั้น ชนิดไม่มีประกัน , ช าระดอกเบี้ยล่วงหน้าและ/หรือช าระ

ดอกเบี้ยตามเวลาที่ก าหนด ลักษณะอื่นใดตามที่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยงาน
ก ากับที่เกี่ยวข้อง 

วัตถุประสงค์ : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนส าหรับกิจการรับเหมาก่อสร้าง, ใช้ช าระคืนหนี้สิน 
อายุตราสาร : ไม่เกิน 270 วันนับจากวันที่ออกตั๋วแต่ละฉบับ 
วงเงิน : เงินต้นจ านวนไม่เกิน 200 ล้านบาท (สกุลเงินบาท) 
อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแต่ละคราว  
การเสนอขาย 
 

: เสนอขายให้กับผู้ลงทุนแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้
ลงทุนรายใหญ่ ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และ/หรือประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ที่มีผลบังคับใช้ ณ 
ขณะนั้น โดยเสนอขายคราวเดียวหรือแบ่งเป็นหลายคราวได้ 

เงื่อนไขอื่น 
 

: บริษัทสามารถออกและเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กรณีมีการไถ่
ถอนหรือรับช าระคืนเงินต้นได้ภายใต้เงื่อนไขและวงเงินท่ีก าหนดไว้ 

: ณ ขณะใดๆ ตั๋วและเงินระยะสั้นของบริษัทจะต้องมียอดเงินต้นรวมกันไม่เกิน 200 
ล้านบาท และมีจ านวนตั๋วแลกเงินจ านวนไม่เกิน 10 ฉบับ (ไม่นับรวมที่เสนอขาย
ให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน) 

: คณะกรรมการบริษัท มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการ
ผู้จัดการ ในการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับตั๋วแลกเงินได้ตามที่เห็นสมควร และ
ด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การดังกล่าวส าเร็จ 

 

4. ให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอิมพี
เรียลบอลรูม ช้ัน2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ต าบลช้างคลาน อ าเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 และก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นครั้งท่ี 1/2562 (Record date) ในวันท่ี 28 พฤษภาคม 2562 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 พิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2562 (การประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อนหน้า) 

วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการด าเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณา

อนุมัติการแก้ไขนโยบายการด าเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ เนื่องจากจะก่อให้เกิดรายได้อย่าง
สม่ าเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับน่าสนใจ บนความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะ
สามารถบริหารจัดการได้ 



 

 

   www.cmrd.co.th     E-mail  chiangmairimdoi@cmrd.co.th,    Facebook / Chiangmai Rimdoi 

 

        164/34-36  CHANGKLAN RD.,  A.MUANG  CHIANGMAI  THAILAND.  TEL. (053) 271-420, 272-429    FAX.(053) 818465 

 

    164/34-36  ถนนชา้งคลาน ต าบลชา้งคลาน อ าเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465 

 

 3 / 3 
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บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

 วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท เพื่อ
เสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 พิจารณา
อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท และมอบ
อ านาจให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการผู้จัดการ ในการก าหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ
ตั๋วแลกเงินได้ตามที่เห็นสมควร และด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นเพื่อให้การดังกล่าวส าเร็จ 

 วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล 

และ/หรือ ให้ค าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการน าไปปฏิบัติต่อไป 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ากัด (มหาชน) 

  

 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์) 
 ประธานกรรมการบริษัท 

 


