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หลักเกณฑ์และขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

------------------------------------------- 

วัตถุประสงค ์

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัท”) มีควำมตระหนักถึงควำมส ำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้น และกำรปฏิบัติต่อผู้ถือหุน้
อย่ำงเท่ำเทียมกัน ตำมหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี จึงได้ก ำหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกำสและอ ำนวยควำมสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วน
น้อยเสนอวำระกำรประชุมเป็นกำรล่วงหน้ำ และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมำะสมเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท  
ก่อนหน้ำท่ีจะมีกำรจัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันท่ี 30 ธันวำคม 2561 

หลักเกณฑ์และขั้นตอน 

 1.  คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น 

ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเสนอวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท จะต้องเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท โดยเป็นผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง หรือหลำยคนซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละ 5 ของ
จ ำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และถือหุ้นอย่ำงต่อเนื่องไม่น้อยกว่ำ 12 เดือน นับจำกวันท่ีถือหุ้นจนถึงวันท่ีเสนอวำระ
กำรประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรบริษัท 

 2.  รายละเอียดข้อมูลประกอบการพิจารณา 

ผู้ถือหุ้นจะต้องน ำส่งเอกสำรและข้อมูลประกอบกำรพิจำรณำ ดังนี ้

 2.1  หลักฐำนแสดงตน ได้แก่ 

  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดำ :  -   ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือ 

- ส ำเนำหนังสือเดินทำง หรือ 
- ใบต่ำงด้ำวในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นชำวต่ำงประเทศ หรือ 
- ส ำเนำบัตรข้ำรำชกำร หรือ  
- ส ำเนำบัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ 
- ส ำเนำใบอนุญำตขับข่ีที่ยังไม่หมดอำยุ พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

  กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล :  -   ส ำเนำหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับล่ำสุด (อำยุไม่เกิน 3 เดือน) และส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง (กรณีเป็นชำวต่ำงประเทศ) ของ
กรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมแทนนิติบุคคล ที่ยังไม่หมดอำยุพร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศ 
จะต้องมีโนตำรีพับลิครับรองควำมถูกต้องของเอกสำรด้วย  

หำกมีกำรแก้ไขค ำน ำหน้ำช่ือ ช่ือ หรือช่ือสกุล จะต้องแนบส ำเนำหลักฐำนกำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำว พร้อมลงนำมรับรอง
ส ำเนำถูกต้อง 

 2.2  หลักฐำนกำรถือหุ้น ได้แก่ 

   ส ำเนำหนังสือรับรองจำกบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐำนอื่นจำกบริษัท ศูนย์รับฝำกหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ำกัด 
หรือตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝำกทรัพย์สิน (Custodian) หรือส ำเนำใบหุ้น ที่แสดงสัดส่วนกำรถือหุ้น
ตำมข้อ 1. พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 

 2.3  ผู้ถือหุ้นท่ีมีคุณสมบัติและมีหลักฐำนครบถ้วนตำมข้อ 2.1 และ 2.2 จะต้องแจ้งช่ือ ที่อยู่ และหมำยเลขโทรศัพท์ โดยกรอก
ในแบบฟอร์มตำมควำมประสงค์ ดังนี้  
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  (1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม หรือ 

  (2) แบบ 2. แบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำร 

   ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสำมำรถดำวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่ำวได้จำกเว็บไซต์ของบริษัท www.cmrd.co.th โดยให้ใช้
แบบฟอร์ม 1 ฉบับ ส ำหรับกำรเสนอวำระ 1 วำระ หรือเสนอช่ือกรรมกำร 1 รำย เท่ำนั้น หำกมีกำรเสนอวำระหลำยวำระ
หรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำรหลำยรำย ให้จัดท ำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับส ำหรับแตล่ะวำระหรือแต่ละรำยกรรมกำร 

   ในกรณีผู้ถือหุ้นหลำยรำยรวมกันเสนอวำระกำรประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมกำร ให้ผู้ถือหุ้นกรอกรำยละเอียด
ของตนและลงลำยมือช่ือในแบบฟอร์มให้ครบทุกรำย ตลอดจนแนบหลักฐำนแสดงตน และหลักฐำนกำรถือหุ้นของผู้ถือ
หุ้นแต่ละรำย (พร้อมลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้องโดยเจ้ำของเอกสำรแต่ละรำย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุด
เดียวกัน โดยให้มอบอ ำนำจให้ผู้ถือหุ้นรำยใดรำยหนึ่ง เป็นผู้แทนในกำรติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่ำกำรที่บริษัทติดต่อกบั
ผู้แทนดังกล่ำวเป็นกำรติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกรำย 

 2.4  ส ำหรับกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำร ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้  

  (1) เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำด้ำนคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติกำรศึกษำ ประวัติกำรท ำงำน และประวัติ
กำรฝึกอบรมของบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำร 

  (2) หนังสือให้ควำมยินยอมจำกบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำร 

  (3) ค ำรับรองของบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือกเป็นกรรมกำรว่ำตนไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมกฎหมำย และมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมกฎหมำย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กฎหมำยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และ
กฎหมำยบริษัทมหำชนจ ำกัด ประกำศส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ประกำศตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกำศคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน และกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้ง
หลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี 

  (4) รำยละเอียดเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลอืกเป็นกรรมกำรซึ่งมีประโยชน์ต่อกำรพิจำรณำตัดสินใจ เช่น 
ข้อเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจำรณำ และข้อมูลอื่นท่ีผู้ถือหุ้นเห็นว่ำจ ำเป็นและสมควรต้องช้ีแจงเพิ่มเติม 

 3.  เกณฑ์การพิจารณาบรรจุ/ไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอ/ไม่เสนอ ชื่อบุคคลเป็นกรรมการ 

 3.1  กรณีเสนอวำระกำรประชุม 

  (1) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่งให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำ 

  (2) เรื่องต่อไปนี้จะไม่ได้รับกำรบรรจุเป็นวำระกำรประชุม 

   ก. เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่ก ำหนดในข้อ 1. และ 2.  

ข. เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำรด ำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และข้อเท็จจริงท่ีกล่ำวอ้ำง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอัน
ควรสงสัยเกี่ยวกับควำมไม่ปกติของเรื่องดังกล่ำว 

ค. เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจที่บริษัทจะด ำเนินกำรให้เกิดผลตำมที่ประสงค์ 

ง.  เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำแล้วในรอบ 12 เดือนที่ผ่ำนมำ และเรื่อง
ดังกล่ำวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่ำร้อยละ 10 ของจ ำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 
เว้นแต่ข้อเท็จจริงในกำรน ำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงมีนัยส ำคัญจำกข้อเท็จจริงในขณะที่น ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน 

จ. เป็นเรื่องที่บริษัทได้ด ำเนินกำรแล้ว 

ฉ. เป็นเรื่องที่ผู้ถือหุ้นให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้อง หรือเสนอมำไม่ทันภำยในก ำหนด 

http://www.cmrd.co.th/
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ช. เป็นเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบำยของบริษัท หรือขัดกับกฎหมำย ประกำศ ค ำสั่ง หรือข้อบังคับ
ของหน่วยงำนรำชกำร หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ซ. เป็นเรื่องที่เป็นกำรเสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพำะไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม 
หรือเสียหำยอย่ำงมีนัยส ำคัญต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมกำรเห็นว่ำไม่ควรบรรจุเป็นวำระ 

ฌ. กรณีอื่นที่คณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุนประกำศก ำหนด 

  (3) ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำไม่ควรบรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวำระกำรประชุมเลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้ง
ให้ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวทรำบโดยเร็ว 

  (4) ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวำระกำรประชุมบริษัทจะบรรจุเป็นวำระไว้ใน
หนังสือเชิญประขุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 3.2  กรณีเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร 

  (1) เลขำนุกำรบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำกลั่นกรองเรื่องในเบื้องต้นก่อนส่ งให้คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนพิจำรณำคุณสมบัติ และควำมเหมำะสมของบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำร 

  (2) ในกรณีที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ำรับกำรคัดเลือก
เป็นกรรมกำร มีคุณสมบัติและควำมเหมำะสม คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนจะเสนอช่ือบุคคล
ดังกล่ำวให้คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำต่อไป 

  (3) ในกรณีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนหรือคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นว่ำบุคคลที่เสนอช่ือ
เพื่อเข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำร ไม่มีคุณสมบัติหรือควำมเหมำะสม เลขำนุกำรบริษัทจะส่งหนังสือแจ้งให้ผู้ถือหุ้น
ดังกล่ำวทรำบโดยเร็ว 

  (4) ในกรณีที่คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นว่ำบุคคลที่เสนอช่ือเพื่อเข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำร มีคุณสมบัติและ
ควำมเหมำะสม บริษัทจะบรรจุช่ือบุคคลดังกล่ำวเป็นบุคคลที่ได้รับเสนอช่ือเพื่อเข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำร ไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 

 4.  ช่องทางรับเร่ือง 

ผู้ถือหุ้นสำมำรถกรอก ลงนำม และน ำส่งแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม (แบบ 1.) หรือแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อ
เข้ำรับคัดเลือกเป็นกรรมกำร (แบบ 2.) พร้อมแนบเอกสำรหลักฐำนประกอบให้ครบถ้วน โดยส่งให้ถึงบริษัทภำยในวันที่ 3 0 
ธันวำคม 2561 ด้วยตนเองหรือโดยทำงไปรษณีย์ลงทะเบียน ตำมที่อยู่ข้ำงล่ำงนี้ 

 

 

 

  

 ทั้งนี้  ผู้ถือหุ้นอำจน ำส่งส ำเนำเอกสำรอย่ำงไม่เป็นทำงกำรผ่ำนทำงจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์มำที่  เลขำนุกำรบริษัท 
kanjana.c@cmrd.co.th ก่อนน ำส่งเอกสำรต้นฉบับ 

 5.  ก าหนดระยะเวลารับเร่ือง 

 บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม (แบบ 1.) และแบบเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับเลือกตั้งเป็น
กรรมกำร (แบบ 2.) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันท่ี 30 ธันวำคม 2561 

 

ถึง เลขำนุกำรบริษัท 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) 
164/34-36 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน  
อ ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 
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