บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
บริษัทของดแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแล ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของที่ระลึก
ในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างรับรองสาหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม

ที่ EGM/01/2562
วันที่ 14 พฤษภำคม 2562
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2562
เรียน ท่ำนผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมำด้วย 1. สำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รำยละเอียดกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
3. หลักฐำนกำรแสดงสิทธิเข้ำร่ วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ กำรออกเสียงลงคะแนน และกำรนับ
คะแนนเสียง
4. รำยชื่อกรรมกำรอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
5. ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับกำรประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค.
7. แผนทีส่ ถำนที่ประชุม
ด้วยคณะกรรมกำรบริษัท เชียงใหม่ริ มดอย จำกัด (มหำชน) ได้ มีมติให้ กำหนดวันประชุมวิสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องอิมพิเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่
199/42 ถนนช้ำงคลำน ต ำบลช้ำงคลำน อ ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด เชียงใหม่ 50100 เพื่ อพิ จำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำม
ระเบียบวำระกำรประชุมดังต่อไปนี้.วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 ซึ่งที่
ประชุมได้พิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมวำระที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุม รำยละเอียดปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 1
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือ
หุ้น ประจำปี 2562
การลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการดาเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำธุรกิจบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยยังเป็นธุรกิจที่มีควำม
น่ำสนใจ ผู้บริหำรและทีมบุคลำกรมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ มีมูลค่ำกำรลงทุนต่อโครงกำรไม่สูงมำกนัก
แต่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนกำรลงทุนในระดับน่ำสนใจ บนควำมเสี่ยงที่ฝ่ำย
บริหำรมั่นใจว่ำจะสำมำรถบริหำรจัดกำรได้ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้บริษัทกลับมำดำเนินธุรกิจ
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยได้อีก
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจ
บริหำรจัดกำรขยะ เนื่องจำกจะก่อให้เกิดรำยได้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนกำรลงทุ นในระดับน่ำสนใจ บน
ควำมเสี่ยงที่ฝ่ำยบริหำรมั่นใจว่ำจะสำมำรถบริหำรจัดกำรได้
การลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินให้มีประสิทธิภำพ
และกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนสำหรับรองรับกำรลงทุนในอนำคต กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำรับงำนโครงกำร

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

รับเหมำก่อสร้ำงขนำดกลำงและขนำดใหญ่ และ/หรือกำรบริหำรกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจให้เหมำะสม
และเพียงพอ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ ประเภทหุ้นกู้ (Debenture)
ภำยในวงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรเสนอที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้
(Debenture) ภำยในวงเงิ น ไม่ เกิ น 300 ล้ ำ นบำท และมอบอ ำนำจให้ ค ณะกรรมกำรบริ ษั ท และ/หรื อ
คณะกรรมกำรบริหำร ในกำรกำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกูไ้ ด้ตำมที่เห็นสมควร และดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็น
เพื่อให้กำรดังกล่ำวสำเร็จ
การลงมติ: วำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้ งหมดของผู้
ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่ำ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เรื่องอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระนี้เพื่อ
เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริษัท กำหนดใน
กำรประชุมครั้งนี้
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้มีวำระอื่น ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระ สอบถำมข้อมูล และ/หรือให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรนำไปปฏิบัติต่อไป
การลงมติ: วำระนี้ไม่มีกำรลงคะแนน
จึงขอเรียนเชิญท่ำนผู้ถือหุ้นโปรดเข้ำร่วมประชุมตำมวัน เวลำ และสถำนที่ดังกล่ำวข้ำงต้น
กรณีที่ท่ำนประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในกำรประชุมครั้งนี้ โปรด
กรอกรำยละเอียดและลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้
ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
เท่ำนั้น
ทำงบริษัทได้จัดเตรียมพำหนะสำหรับกำรเดินทำงจำกสนำมบินเชียงใหม่ มำยังสถำนที่ประชุมเพื่ออำนวยควำม
สะดวกให้แก่ท่ำนผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเดินทำงมำร่วมประชุมดังกล่ำว โดยจุดนัดพบ ณ ประตูทำงออก 2 สนำมบินเชียงใหม่
โดยจะมีพนักงำนถือป้ำยรอรับท่ำนในบริเวณดังกล่ำว เวลำรถออก 11.30 น. โดยขอให้ท่ำนแจ้งควำมประสงค์ล่วงหน้ำก่อน
วันเดินทำงได้ที่ สำนักกรรมกำรและเลขำนุกำรบริษัท หมำยเลขโทรศัพท์ 053-272429 ต่อ 107 หรือ 112 หรือโทรสำร
053-818465 หรืออีเมล์ kanjana.c@cmrd.co.th ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที่ 1/2562 เท่านั้น
ขอแสดงควำมนับถือ
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

(นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์)
ประธำนกรรมกำรบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำวำระที่ 1

สิ่งที่ส่งมำด้วย 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2562
ของ
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562
เวลำ 14.00 น. ณ ห้องเชียงใหม่ ชั้น 2 อำคำรศูนย์ประชุมนำนำชำติดิเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42
ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นำงสำวสมพร เจนเขำ ทำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรประชุม กล่ำวต้ อนรับผู้ถือหุ้นและผู้ เข้ำร่วมประชุม และได้กล่ำว
แนะนำกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำกฎหมำย ตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
1. นำยเทอดศักดิ์
2. นำยประวัติ
/
3. นำยอนันต์
4. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์

สิริภัทโรดม

5.
6.
7.
8.
9.

กิมภำกรณ์
ศรีวีระสกุล
จิรพิพัฒน์
นิมำพันธ์
สุวรรณสำยะ

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร

ผู้บริหาร
1. นำงพัชรินทร์

ธรรมถนอม

รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน

ผู้สอบบัญชี
1. นำงสำวสุนันทำ
2. นำยอัยยรัช

คำสุข
เลำหอำรีดิลก

ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด
ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
1. นำยสุพล
2. นำงสำวประวีณำ

ค้ำพลอยดี
พิศำลสิทธิ์สกุล

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
1. นำงสำวพิสมัย
2. นำงสำวภรณี

ชูวงศ์โกมล
เกรำะแก้ว
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ในกำรประชุมครั้งนี้มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้ำที่ในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน
นำงสำวสมพร เจนเขำ รำยงำนให้ ที่ ป ระชุ ม ทรำบว่ ำ กำรประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2562 ในวั น นี้
มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 37 รำย รวมจำนวนหุ้นได้ 287,138,600 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 5 รำย
รวมจำนวนหุ้นได้ 528,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มำด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 คน รวม
จำนวนหุ้นได้ 287,666,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.5333 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็น
องค์ประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

จำกนั้น นำงสำวสมพร เจนเขำ รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบต่อไปว่ำ บริษัทได้เชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับกำรประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 3 ช่องทำง โดยกำร 1)ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ 2)
ประกำศโฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ และ 3)แจ้งรำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวำระกำรประชุ ม ล่ ว งหน้ ำ และเสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ เข้ ำรั บ กำรพิ จ ำรณำเลื อ กตั้ งเป็ น กร รมกำรบริษั ท ตั้ งแต่ วั น ที่ 13
พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2561 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้
บริษัทพิจำรณำ
เพื่ อ ให้ ก ำรประชุ ม ด ำเนิ น ไปอย่ ำ งเรี ย บร้ อ ย นำงสำวสมพร เจนเขำ ได้ ร ำยงำนให้ ที่ ป ระชุ ม ทรำบถึ งวิ ธี ก ำร
ออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่ำ 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
3. กำรลงมติในแต่ละวำระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำ
เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนั้น ๆ โดยผลกำรนับคะแนนจะเป็นผลกำรนับคะแนนรวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวำระที่ 2 เป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2561 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทรำบ และ
วำระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีกำรลงมติ ส่วนวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำม
วำระ และ วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทำงกำรจัดประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี กำรลงมติ
แต่งตั้งกรรมกำรจะพิจ ำรณำเป็นรำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยหลังเสร็จสิ้น
วำระหรือเสร็จสิ้นกำรประชุมวันนี้
4. ก่อ นลงมติในแต่ ละวำระ ประธำนจะเปิ ด โอกำสให้ ผู้ ถือ หุ้ น สอบถำม ในประเด็ น ที่ เกี่ย วข้อ งกับ วำระนั้ น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องกำรสอบถำมยกมือขึ้น เมื่อประธำนได้อนุญำตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณำแจ้ง
ชื่อ นำมสกุล พร้อมแจ้งว่ำ เป็นผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และกำรถำมตอบในวำระนั้น ๆ ขอให้
แสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมให้ตรงตำมวำระอย่ำงกระชับ เพื่อเปิดโอกำสให้ ผู้ถือหุ้นรำยอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อกำร
บริหำรกำรประชุมให้อยู่ในเวลำที่กำหนด หำกผู้ถือหุ้นมีคำถำมที่ไม่ตรงกับวำระที่พิจำรณำ ขอให้สอบถำมในวำระสุดท้ำย
ของกำรประชุม
5. หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนปิ ดกำรประชุม และประสงค์จะลงคะแนนใน
วำระที่เหลือ ขอควำมกรุณำส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือชื่อ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่บริษัท ก่อนกำรออกจำกห้องประชุม เพื่อ
ทำงบริษัทจะทำกำรบันทึกคะแนนเสียงของท่ำนไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในกำรอนุมัติมติในแต่ละวำระ มีดังนี้
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วำระที่ 1 วำระที่ 3
วำระที่ 4 วำระที่ 5 วำระที่ 6 วำระที่ 7 และวำระที่ 9
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ซึ่งมำประชุม คือ
วำระที่ 8
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง นำงสำวสมพร เจนเขำ ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือ
หุ้นอย่ำงน้อย 1 ท่ำน มำร่วมเป็นอำสำสมัครและเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน โดยนำยอธึก กระจ่ำง ผู้ถือหุ้น ได้อำสำสมัคร
เป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน และในกำรประชุมครั้งนี้ทำงสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้มอบหมำยให้ นำงสำวสิริพร สงบ
ธรรม เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้ำร่วมประชุมด้วย
จำกนั้น นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่ำขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมครบเป็นองค์
ประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ บริ ษั ท ได้ จั ด ประชุ ม สำมั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ ำปี 2561 เมื่ อ วั น ที่
27 มีนำคม 2561 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้
ที่ประชุมพิจำรณำรับรอง
ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม
ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

288,527,400
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0

หมำยเหตุ: วำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 860,700 หุ้น รวมเป็นจำนวน 288,527,400 หุ้น
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2561
ประธำนมอบหมำยให้ นำยธีรพั ฒน์ จิรพิ พัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร และ นำงพัชรินทร์ ธรรมถนอม รองกรรมกำร
ผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงินเป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2561 ไว้ในรำยงำน
ประจำปี 2561 (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
นำยธีรพั ฒน์ จิรพิ พั ฒน์ ได้แถลงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 ให้ ที่ประชุ มทรำบว่ำในปี 2561 บริษัทมี
รำยได้รวม 1,251 ล้ำนบำท และมีกำไรสุทธิ 30.02 ล้ำนบำท
จำกนั้น นำงพัชรินทร์ ธรรมถนอม ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ ในปี 2561 บริษัทมี
รำยได้รวม 1,251 ล้ำนบำท ซึ่งเป็นรำยได้ จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงทั้งหมด โดยบริษัทไม่มีรำยได้จำกงำนบริกำรจัดเก็บขยะมูล
ฝอยเนื่องจำกสัญญำได้สิ้นสุดลงในปี 2560 และบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรดำเนินงำนบริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอยอีก
เมื่อเทียบรำยได้จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงในปี 2560 กับปี 2561 บริษัทมีรำยได้ลดลงประมำณร้อยละ 7 เนื่องจำก
โครงกำรต่อเนื่องจำกสัญญำจ้ำงรับเหมำก่อสร้ำงขนำดใหญ่หลำยโครงกำรได้ทยอยสิ้นสุดลง โดยสัญญำจ้ำงรับเหมำก่อสร้ำง
สำหรับโครงกำรใหม่ยังอยู่ในขั้น งำนฐำนรำกและเตรียมกำร ทำให้เปอร์เซ็นต์ควำมสำเร็จของงำนมีน้อย และเนื่องจำกงำนที่
บริษัทได้รับมำใหม่ในช่วงไตรมำสที่ 3 ซึ่งบริษัทคำดว่ำจะสำมำรถรับรู้รำยได้ในไตรมำสที่ 4 มีกำรเลื่อนเวลำกำรลงนำมใน
สัญญำออกไปเป็นช่วงปลำยปี 2561 และต้นปี 2562 ทำให้กำรรับรู้รำยได้ต้องเลื่อนออกไป ซึ่งเมื่อเทียบรำยได้ในไตรมำสที่ 4
ของปี 2561 กับรำยได้ในไตรมำสที่ 4 ของปี 2560 จะเห็นว่ำรำยได้ลดลง
รำยได้และสัดส่วนรำยได้ งำนรับเหมำก่อสร้ำงสำมำรถแบ่งตำมกลุ่มลูกค้ำได้เป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้ำหน่วยงำน
รำชกำร และลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน ในปี 2561 บริษั ทมีรำยได้จำกหน่วยงำนเอกชนเพิ่มขึ้น ในทุกไตรมำส เนื่องจำกงำน
ก่อสร้ำงประเภทอำคำรของหน่วยงำนรำชกำรมีกำรชะลอตัว บริษัทจึงเน้นรับงำนจำกหน่วยงำนเอกชนมำกขึ้น โดยบริษัทมี
รำยได้จำกหน่วยงำนรำชกำร 588 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 47 และรำยได้จำกหน่วยงำนเอกชน 663 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ
53 ซึ่งใกล้เคียงกับกำรคำดกำรณ์ของบริษัท
ในปี 2561 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 95 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิ 30 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกกำไรขั้นต้นและกำไรสุทธิ
ในปี 2560 ตำมรำยได้ที่ลดลง โดยบริษัทมีอัตรำกำไรขั้นต้นร้อยละ 7.6 อัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 2.4 ซึ่งโดยปกติอัตรำกำไรขั้นต้น
ของบริษัทจะอยู่ในช่วงประมำณร้อยละ 6 ถึงร้อยละ 9 อัตรำกำไรสุทธิอยู่ในช่วงประมำณร้อยละ 2 ถึงร้อยละ 4 ค่ำใช้จ่ำยใน
กำรบริหำรต่อรำยได้รวมคิดเป็นร้อยละ 5.3 ซึ่งเพิ่มขึ้นจำกปี 2560 เนื่องจำกบริษัทมีค่ำใช้จ่ำยพนักงำน ค่ำจ้ำงที่ปรึกษำต่ำง ๆ
และค่ำจ้ำงประชำสัมพันธ์เพิ่มขึ้น ทั้งนี้ บริษัทมีอัตรำส่วน ROA ร้อยละ 3.1 และ ROE ร้อยละ 6.2
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 907 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกสิ้นปี 2560 ประมำณ 112 ล้ำนบำท เนื่องจำก
บริษัทมีลูกหนี้กำรค้ำลดลงตำมรำยได้ที่ลดลงรวมทั้งได้รั บชำระหนี้ตำมเงื่อนไข และเงินฝำกลดลงเนื่องจำกถูกนำมำใช้เป็นทุน
หมุนเวียนในกิจกำร และบริษัทมีหนี้สินรวม 421 ล้ำนบำท ลดลงจำกสิ้นปี 2560 จำนวน 122 ล้ำนบำท ซึ่งเกิดจำกชำระหนี้
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ตำม Credit Term ตำมปกติของบริษัท นอกจำกนี้ บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 486 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกสิ้นปี 2560 จำนวน 10
ล้ำนบำท เนื่องจำกผลกำไรสุทธิในปี 2560 และมี D/E Ratio ที่ 0.87 เท่ำ
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ ในรอบปี 2561 บริษัทได้งำนจำกกำรประมูลงำน ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำรประมำณ
2,000 ล้ำนบำท ซึ่งในปี 2561 เป็นปีที่บริษัทสำมำรถประมูลงำนได้สูงสุด โดยเป็นงำนหน่วยงำนเอกชนประมำณ 1,500 ล้ำนบำท คิด
เป็นร้อยละ 75 เป็นงำนหน่วยงำนรำชกำรประมำณ 500 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 25 ซึ่งบริษัทรับรู้รำยได้ในปี 2561 ไปแล้วประมำณ
400 ล้ำนบำท และคำดว่ำจะรับรู้รำยได้ในปี 2562 ประมำณ 1,300 ล้ำนบำท ส่วนที่เหลือจะรับรู้รำยได้ในปี 2563 อีกประมำณ 300
ล้ำนบำท โดยในปี 2562 บริษัทมีเป้ำหมำยที่จะสร้ำงรำยได้รวมจำนวนประมำณ 1,600 ล้ำนบำท
นอกจำกนี้ บริษัทมีงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มีมูลค่ำโครงกำรรวม 997 ล้ำน
บำท โดยบริษัทมีควำมพยำยำมที่จะรักษำงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ให้อยู่ที่ระดับประมำณ 1,000 ล้ำนบำทในทุกๆขณะ
อย่ำงต่อเนื่อง
จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำบริษัทมีแนวทำงหรือกลยุทธ์ใดที่จะใช้ใน
กำรเพิ่มรำยได้ของบริษัท
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจงว่ำเนื่องจำกในช่วงสองถึงสำมปีที่ผ่ำนมำธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
มีก ำรแข่ งขัน ที่ สู งขึ้ น ส ำหรับ งำนหน่ วยงำนรำชกำรก็ มี กำรแข่ งขัน ด้ ำนรำคำกัน ค่ อ นข้ ำงมำก ท ำให้ รำยได้ จ ำกงำน
หน่วยงำนรำชกำรของบริษัทลดลง บริษัทจึงเน้นรับงำนหน่วยงำนเอกชนมำกขึ้น อย่ำงไรก็ตำม งำนรับเหมำก่อสร้ำงจำก
หน่วยงำนเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ หรือพื้นที่ใกล้เคียงก็มีอยู่อย่ำงจำกัด แม้ว่ำจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่
ได้รับกำรส่งเสริมอุตสำหกรรมกำรท่องเที่ยวทั้งในด้ำนโรงแรมและคอนโดมิเนียมก็ตำม บริษัทจึงพยำยำมขยำยพื้นที่กำร
ทำงำนไปในพื้นที่ภำคใต้ ตำมที่ได้เรียนให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ บริษัทได้งำนจำกกำรประมูลงำน ซึ่งมีมูลค่ำโครงกำรประมำณ
2,000 ล้ำนบำท ส่วนหนึ่งเป็นงำนรับเหมำก่อสร้ำงในพื้นที่ภำคใต้ นอกจำกนี้ ปัจจุบันบริษัทรับงำนเหมำก่อสร้ำงที่เกำะส
มุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี มูลค่ำโครงกำรประมำณ 700 ล้ำนบำท ซึ่งบริษัทเล็งเห็นว่ำเกำะสมุยเป็นพื้นที่ที่มีกำรแข่งขัน
ค่อนข้ำงน้อย และเนื่องจำกเป็นเมืองท่องเที่ยวขนำดใหญ่ของประเทศไทย คำดว่ ำงำนด้ำนโรมแรมและรีสอรต์ จะมีมำก
ขึ้น ดังนั้น กลยุทธ์สำคัญในกำรขยำยรำยได้ของบริษัทคือกำรขยำยพื้นที่บริกำรให้ครอบคลุมมำกขึ้น ทั้งนี้ บริษัทเคยเข้ำ
ประมูลงำนในต่ำงประเทศ คือ สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว แต่ยังไม่ประสบควำมสำเร็จ และเมื่อกลับมำ
พิจำรณำงำนในประเทศไทย พื้นที่ประเทศไทยในหลำยพื้นที่ยังคงมีศักยภำพอยู่มำก บริษัทจึงเห็นว่ำกำรขยำยพื้นที่
ทำงำนไปยังพื้นที่ในประเทศไทยน่ำจะเป็นผลดีมำกกว่ำ อีกทั้งกำรขยำยพื้นที่ทำงำนจะเป็นกำรขยำยโอกำสให้กับบริษัท
อีกด้วย
(2) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย สอบถำมว่ำบริษัทคำดว่ำในอีกประมำณ 3 ถึง 5 ปี
ข้ำงหน้ำบริษัทจะอยู่ในอันดับที่เท่ำไหร่ในธุรกิจประเภทเดียวกัน
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรชี้แจงว่ำ บริษัทยังไม่ได้มีกำรประเมินว่ำในอีกประมำณ 3 ถึง 5 ปีข้ำงหน้ำ
บริษัทจะต้องอยู่ในอันดับใดในธุรกิจประเภทเดียวกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำรพัฒนำคุณภำพงำน รวมถึงบุคลำกรของ
บริษัท และบริษัทเห็นว่ำกำรเติบโตแบบไม่เร็วมำกนัก แต่เติบโตอย่ำงมั่นคงน่ำจะเป็นผลดีมำกกว่ำ
(3) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำบริษัทมีควำมเสี่ยงในด้ำนใดบ้ำง
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรชี้แจงว่ำ บริษัทมีควำมเสี่ยงในหลำยด้ำนที่บริษัทได้ทำกำรประเมินไว้ เช่น
ด้ำนกำรจ่ำยเงินจำกเจ้ำของโครงกำรที่เป็นหน่วยงำนเอกชน ด้ำนค่ำแรงขั้นต่ำของแรงงำน หำกรัฐบำลชุดใหม่เพิ่มค่ำแรง
ขั้นต่ำเป็น 400 บำทต่อวัน รวมทั้งควำมเสี่ยงด้ำนควำมต่อเนื่องของรำยได้ ซึ่งบริษัทได้มีนโยบำยบริหำรควำมเสี่ยงในด้ำน
นี้โดยกำรขยำยพื้นที่ทำงำนเพื่อให้รำยได้งำนมีควำมต่อเนื่อง
ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนแจ้งว่ำเนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สาหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
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นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ
112 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 54. ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบดุล) และงบกำไรขำดทุน ณ วัน
สิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมั ติ โดยงบแสดงฐำนะ
กำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 มี
รำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้ นสอบถำมประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้ นรำยใดสอบถำม
เพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบ
งบกำรเงิ น ส ำหรั บ รอบปี บั ญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วำคม 2561 โดยวำระนี้ ต้ อ งผ่ ำ นกำรอนุ มั ติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย ง
ข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

288,627,500
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0

หมำยเหตุ: วำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 100,100 หุ้น รวมเป็นจำนวน 288,627,500 หุ้น
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2561 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ
116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51. ซึ่งกำหนดไว้ว่ำ “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อย
กว่ ำ ร้ อ ยละห้ ำ (5) ของก ำไรสุ ท ธิ ป ระจ ำปี หั ก ด้ ว ยยอดเงิน ขำดทุ น สะสมยกมำ (ถ้ ำ มี ) จนกว่ ำ ทุ น ส ำรองนี้ จ ะมี จ ำนวน
ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”
เนื่องจำกบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) จำนวน 29.54 ล้ำนบำท จึงเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย จำนวน 2.00 ล้ำนบำท
คิดเป็นร้อยละ 6.67 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำม
เพิ่ ม เติม ประธำน จึ งเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จำรณำอนุ มั ติ ก ำรจั ดสรรก ำไรสุท ธิ ป ระจ ำปี 2561 เป็ น ทุ น สำรองตำมกฎหมำย
โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย ตำมที่เสนอด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
เห็นด้วย
288,627,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
0
งดออกเสียง
0 เสียง ไม่นำมำคำนวณ
บัตรเสีย
0 เสียง ไม่นำมำคำนวณ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจาปี 2561
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำเพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 115
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผลจำกเงินประเภทอื่นนอกจำกเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขำดทุน
สะสมอยู่ห้ำมมิให้จ่ำยเงินปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุ ทธิหลังหักสำรองตำม
กฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

เนื่ องจำกผลประกอบกำรของบริษั ท ส ำหรับ รอบปี บั ญ ชีสิ้ นสุ ด ณ วัน ที่ 31 ธัน วำคม 2561 บริษัท มีก ำไรสุ ท ธิ
(งบเฉพำะกิจกำร) จำนวน 29.54 ล้ำนบำท และมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวำคม 2561 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลประจำปี 2561 เป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงิน 15.00 ล้ำนบำท คิดเป็นอัตรำ
จ่ำยปันผลร้อยละ 54.50 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำยเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยจำกกำไรสุทธิปี 2561 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำสำมำรถ
เครดิตเงินปันผลได้ตำมมำตรำ 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกรได้ในอัตรำ 20/80 นอกจำกนี้ได้กำหนดวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่
มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 19 เมษำยน 2562 และกำหนดจ่ำยปันผลในวันที่ 3 พฤษภำคม 2562
จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้ นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้ นรำยใดสอบถำม
เพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลประจำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.03 บำท รวมเป็นเงิน 15.00 ล้ำนบำท ตำมที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

288,627,500
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระประจาปี 2562
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถสอบถำมข้อมูลและลงคะแนนเสียงได้อย่ำงเป็นอิสระ และเป็นไปตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี
นำยประวัติ สิริภัทโรดม นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม และนำยสุรพล ศรีวีระสกุล ได้ขอตัวออกจำกที่ ประชุมเป็นกำรชั่วครำว
ในระหว่ำงกำรพิจำรณำวำระนี้ จำกนั้นประธำนจึงมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 71
และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดให้ กรรมกำรต้องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ในกำรประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ จำนวน 3 ท่ำน คือ
1) นำยประวัติ

สิริภัทโรดม

2) นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
3) นำยสุรพล
ศรีวีระสกุล

รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร

บริ ษั ทได้ เปิ ดโอกำสให้ ผู้ ถื อหุ้ นเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรั บกำรพิ จำรณำเลื อกตั้ งเป็ นกรรมกำรบริ ษั ท ตั้ งแต่ วั นที่ 13
พฤศจิกำยน 2561 ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2561 โดยได้เผยแพร่รำยละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่ำวไปยังผู้ถือหุ้นผ่ำนทำง
ตลำดหลักทรัพย์ฯแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรำยได้เสนอรำยชื่อบุคคลให้บริษัทพิจำรณำ
คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) พิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระประจำปี 2562 ทั้ง
3 ท่ำนกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรและตำแหน่งอื่น ๆ ตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกได้พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรที่พ้น
จำกตำแหน่งตำมวำระแล้วเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตำม
กฎหมำย และได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำ
ดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3
จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ กรรมกำรแต่ละท่ำนมีวำระกำรดำรง
ตำแหน่งกี่ปี
ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ชี้แจงว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535
มำตรำ 67 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18. กำหนดไว้ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญประจำปีทุกครั้ง กรรมกำรจะต้องออก

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

จำกตำแหน่งอย่ำงน้อยจำนวนหนึ่งในสำม กรณีสองปีแรกหลังจำกจดทะเบียนบริษัทให้จับสลำกว่ำผู้ใดจะออก ส่วนปี
หลัง ๆ ต่อไปให้กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สุดเป็นผู้ออกจำกตำแหน่ง ดังนั้นจึงเสมือนว่ำกฎหมำยไม่มีกำรกำหนด
จำนวนปีในกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร ทั้งนี้กฎบัตรคณะกรรมกำรบริ ษัทได้กำหนดวำระกำรดำรงตำแหน่งกรรมกำร
บริษัทไว้ครำวละ 3 ปี โดย 1 ปีในที่นี้ หมำยถึง ช่วงเวลำระหว่ำงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของปีที่ได้รับกำรแต่งตั้งเป็น
กรรมกำรบริษัทจนถึงวันประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้ นรำยใดสอบถำมเพิ่ มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำร
ที่ครบกำหนดออกตำมวำระประจำปี 2562 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง กรรมกำรที่ ค รบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี 2562 จ ำนวน 3 ท่ ำ น คื อ
1) นำยประวัติ สิริภัทโรดม 2) นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม 3) นำยสุรพล ศรีวีระสกุล กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท
และตำแหน่งอื่นๆตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง ตำมทีเ่ สนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

วาระที่ 7

6.1 นำยประวัติ สิริภัทโรดม
เห็นด้วย
288,627,500 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0

6.2 นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม
เห็นด้วย
288,627,500
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0

6.3 นำยสุรพล ศรีวีระสกุล
เห็นด้วย
288,627,500 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0

พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้

นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 67 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 15. กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมกำรคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำ ห้ำ (5) คน คณะกรรมกำร
สรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอให้คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแต่งตั้ง นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนำงสำวฐิดำ
จำเริญพฤกษ์ เป็นกรรมกำร เนื่องจำกเป็นผู้ มีประสบกำรณ์และมีควำมเชี่ยวชำญในกำรบริหำรและควบคุมงำนก่อสร้ำง และ
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตำมกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำร
เสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมทีค่ ณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 2 คน คือ นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล และนำงสำวฐิดำ จำเริญ
พฤกษ์ เป็น กรรมกำรบริษั ท เพิ่ มเติ ม ซึ่งจะทำให้ บริษั ทมี กรรมกำรรวมจำนวน 11 คน เป็ น ผลให้ ปัจจุ บัน บริ ษั ทมี สัดส่ วน
กรรมกำรอิส ระต่ อกรรมกำรทั้ งคณะ เท่ ำกั บ 6 คน ต่อ 11 คน ซึ่งเป็น ไปตำมหลั กเกณฑ์ ของส ำนัก งำน ก.ล.ต ที่ก ำหนด
องค์ประกอบคณะกรรมกำรอิสระต้องมีอย่ำงน้อย 1/3 ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 3 คน ทั้งนี้ในจำนวน
กรรมกำรบริษัททั้งหมด 11 คน เป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมในกำรบริหำรทั้งสิ้นจำนวน 4 คน
จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่ำ เอกสำรประกอบกำรประชุมควรระบุ
หมำยเลขของสิ่งที่ส่งมำด้วยและระบุว่ำสำหรับพิจำรณำในวำระใดไว้ทุกหน้ำเพื่อควำมสะดวกในกำรอ่ำนและสังเกตเห็น
ได้ง่ำย
ตอบ นำยเทอดศัก ดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร กล่ำวขอบคุณ ข้อเสนอแนะและจะนำไปพิ จำรณำส ำหรับ
กำรประชุมครั้งถัดไป
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ถือ หุ้ น รำยใดสอบถำมเพิ่ มเติ ม ประธำนจึงเสนอให้ ที่ ป ระชุ มพิ จำรณำ แต่ งตั้ งกรรมกำรเข้ำ 2 คน คื อ
1) นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 2) นำงสำวฐิดำ จำเริญพฤกษ์ เป็นกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติม โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนน
เสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีม ติอนุมัติ แต่งตั้ง กรรมกำรบริษัท จำนวน 2 ท่ำน คือ 1) นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 2) นำงสำวฐิด ำ
จำเริญพฤกษ์ ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
7.1 นำยสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล
เห็นด้วย
288,627,500 เสียง
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
งดออกเสียง
0 เสียง
บัตรเสีย
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0

7.2 นำงสำวฐิดำ จำเริญพฤกษ์
เห็นด้วย
288,627,500
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 90
และข้อบังคับบริษัท ข้อ 32. ซึ่งกำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ
โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ
คณะกรรมกำรบริษั ทพิ จำรณำแล้ วเห็ น ชอบตำมที่ ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ ำตอบแทนเสนอ ซึ่ งได้
พิจำรณำกลั่นกรองถึงควำมเหมำะสมที่สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภท
และขนำดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุ มัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี
2562 ดังนี้
1. ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยต่อครั้งกำรประชุม มีอัตรำเท่ำกับปี 2561 ดังนี้
ตาแหน่ง

ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ปี 2561

ประธำนกรรมกำรบริ ษั ท / ประธำนกรรมกำร
20,000
ตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรม กำรบ ริ ษั ท / กรรม กำรตรวจสอบ /
15,000
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรณีกรรมกำรที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐำนะผู้บริหำร จะไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ปี 2562

20,000
15,000

2. ค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้จัดสรรให้กรรมกำรแต่ละท่ำน
โดยขึ้นอยู่กับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ทั้งนี้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ประจำปี 2562 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บำท
จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้
ดังนี้
(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ กรรมกำรบริษัทท่ำนใดได้เบี้ยประชุม
และท่ำนใดไม่ได้เบี้ยประชุม
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรชี้แจงว่ำ กรรมกำรอิสระและกรรมกำรที่ไม่มีส่ วนร่วมในกำรบริหำรมี
จำนวนทัง้ สิ้น 7 ท่ำนจะได้รับเบี้ยประชุม ส่วนกรรมกำรที่เป็นผู้บริหำรและจะไม่ได้รับเบี้ยประชุมมีจำนวน 4 ท่ำน
(2) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ กรอบวงเงินค่ำตอบแทนกรรมกำร
จำนวน 2,000,000 บำท นี้ผู้ใดมีอำนำจในกำรบริหำรจัดกำร
ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ชี้แจงว่ำเป็นอำนำจของประธำนกรรมกำรที่จะบริหำรจัดกำรตำม
เงื่อนไขที่ได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
(3) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ โดยปกติแล้วคณะกรรมกำรบริษัท
ประชุมกันกี่ครั้งต่อปี
ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ชี้แจงว่ำ โดยปกติคณะกรรมกำรบริษัทประชุมประมำณ 4 ครั้งต่อ
ปี
(4) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่ำ หำกคณะกรรมกำรบริษัทประชุมจะ
ประชุมกันถี่ขึ้นหรือบ่อยขึ้นเพื่อร่วมกันวำงกลยุทธ์ในกำรดำเนินธุรกิจผู้ถือหุ้นก็ไม่ขัดข้อง
ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร กล่ำวขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2562 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2562 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

288,627,500
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0
0

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2562 และกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2562
ประธำนมอบหมำยให้ นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำยอนั นต์ สิริแสงทั กษิ ณ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติ บริษั ทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535
มำตรำ 120 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 57. กำหนดว่ำ “ให้ที่ ประชุมผู้ถือ หุ้น สำมั ญ ประจำปี แต่ งตั้งผู้สอบบัญ ชี และกำหนด
ค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
1)
2)
3)
4)

นำยประดิษฐ
นำงสำวนงรำม
นำงพรทิพย์
นำงสำวชมำภรณ์

รอดลอยทุกข์
เลำหอำรีดิลก
เลิศทนงศักดิ์
รอดลอยทุกข์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 218 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7633 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9211

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

หรือผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นภำยใน บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้
ควำมเห็น ชอบผู้สอบบัญ ชี เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทน
ในกำรสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บำท (ค่ำตอบแทนปี 2561 เท่ำกับ 1,220,000 บำท)
จำกนั้นประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ ในวันนี้ผู้สอบบัญชีดังมีรำยนำมข้ำงต้น
ทั้ง 4 ท่ำนได้มำเข้ำร่วมประชุมด้วยหรือไม่
ตอบ นำงสำวสุนันทำ คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่ำ ผู้สอบบัญชีดังมีรำยนำมข้ำงต้นทั้ง 4 ท่ำนไม่ได้มำเข้ำร่วม
ประชุมด้วย โดยตนเป็นตัวแทนผู้สอบบัญชีจำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด ได้รับมอบหมำยให้เข้ำร่วมประชุมใน
ครั้งนี้
(2) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำ บริษัทได้แต่งตั้งให้ผู้สอบบัญชีจำก
บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมำเป็นจำนวนกี่ปีแล้ว
ตอบ นำงสำวสุนันทำ คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่ำ ผู้สอบบัญชีจำก บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทมำเป็นจำนวน 5 ปี
(3) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมว่ำผู้สอบบัญชีของบริษัทปฏิบัติหน้ำที่ได้
ครำวละไม่เกินกี่ปี
ตอบ นำงสำวสุนันทำ คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่ำ บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เมื่อครบ 7 ปี โดย
หำกผู้สอบบัญชีท่ำนใดลงลำยมือชื่อในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทครบ 7 ปีแล้ว ก็สำมำรถให้
ผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นภำยใน บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำม
เห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบริษัทต่อได้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
และกำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 218 หรือนำงสำวนงรำม
เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญำตเลขที่ 4334 หรือนำงพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 7633 หรือ
นำงสำวชมำภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 9211 หรือผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นภำยใน บริษัท เอเอสที มำสเตอร์
จำกัด ที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนตรวจสอบและ
สอบทำนงบกำรเงินของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บำท ด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

288,627,500
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
0

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธำนแจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทรำบว่ำ ตำมพระรำชบั ญ ญั ติ บ ริษั ท มหำชนจ ำกั ด พ.ศ.2535 มำตรำ 105 วรรคสอง
กำหนดไว้ว่ำผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
เรื่องอื่นนอกจำกที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระนี้เพื่อเปิดโอกำสให้
ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดในกำรประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือ
หุ้นเสนอวำระ สอบถำมข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรนำไปปฏิบัติต่อไป
ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

(1) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถำมว่ำ บริษัทมีนโยบำยในกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น
หรือไม่ และเข้ำร่วมกับโครงกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นหรือไม่ อย่ำงไร
ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ชี้แจงว่ำบริษัทมีนโยบำยในด้ำนควำมโปร่งใส (Transparency)
อย่ำงไรก็ตำม บริษัทยังไม่ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกกับโครงกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่นดังกล่ำว
นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร กล่ำวเสริมว่ำบริษัทเคยเข้ำร่วมอบรมกับโครงกำรต่อต้ำนคอร์รัปชั่น แต่สำเหตุ
ที่ยังไม่ได้เข้ำร่วมเป็นสมำชิกเนื่องจำกยังคงมีเงื่ อนไขหรือข้อที่จะต้องพิจำรณำ ซึ่งบริษัทประกอบธุรกิจด้ำนรับเหมำ
ก่อสร้ำงได้เล็งเห็นถึงควำมสำคัญ เช่นกัน โดยเฉพำะกำรเข้ำประมูลงำนกับหน่วยงำนรำชกำร ซึ่งปัจจุบันใช้ระบบ ebidding ที่มีควำมโปร่งใส
(2) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน สอบถำมว่ำ มี กรอบระยะเวลำเข้ำร่วมกับโครงกำร
ต่อต้ำนคอร์รัปชั่นหรือไม่
ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ชี้แจงว่ำยังไม่มีกรอบระยะเวลำที่แน่ชัดเนื่องจำกยังต้องพิจำรณำ
เงื่อนไขต่อไปอีกระยะหนึ่ง อย่ำงไรก็ตำมบริษัทมีนโยบำยในด้ำนควำมโปร่งใส (Transparency) มำระยะหนึ่งแล้วเช่นกัน
ซึ่งปรำกฏตำมรำยงำนประจำปีของบริษัทในหน้ำที่ 79. หัวข้อ กำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น
(3) นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน เสนอแนะว่ำ ในฐำนะตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้
ลงทุนซึ่งได้รับมอบหมำยได้เข้ำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงบรรยำกำรที่สร้ำงสรรค์ในกำรประชุม ทั้งนี้
สมำคมทำหน้ำที่อยู่ด้วยกันสองส่วน คือ ทำหน้ำที่ประเมินบริษัทที่จดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ทุกบริษัทในเรื่องของ
กำรเปิดเผยข้อมูล และสองกำรให้ควำมเท่ำเทียมแก่ผู้ถื อหุ้น และในโอกำสนี้ขอกล่ำวชมเชยคณะกรรมกำรบริษัทที่เข้ำ
ร่วมประชุมครบถ้วนทุกคน อย่ำงไรก็ดี เมื่อกลับไปดูสถิติคะแนนที่สมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนประเมินบริษัทในปีที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้คะแนนรวมทั้งสิ้น 77.5 สำหรับในปีนี้ขอเอำใจช่วยให้บริษัทได้คะแนนเต็ม 100
(4) นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำร สอบถำมว่ำคะแนนที่ขำดหำยไปเป็นเพรำะสำเหตุใด
ตอบ นำงสำวสิริพร สงบธรรม ตัวแทนผู้ถือหุ้นสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุน ชี้แจงว่ำ เนื่องจำกบริษัทไม่ได้ส่งเจ้ำหน้ำที่เป็น
ตัวแทนในกำรเข้ำอบรมกับสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนจึงอำจทำให้คะแนนขำดหำยไปในส่วนนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
ทุกท่ำนทีส่ ละเวลำอันมีค่ำมำเข้ำร่วมประชุม และกล่ำวปิดกำรประชุม
ปิดประชุมเวลำ 15.21 น.

(นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์)
ประธำนที่ประชุม

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 2
รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประเภท

: หุ้นกู้ทุกประเภท(ยกเว้นหุ้นกู้แปลงสภาพ) ชนิดระบุชื่อผู้ถือและ/หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ, มีและ/หรือไม่มีประกัน,

ตราสารหนี้

ด้อยสิทธิและ/หรือไม่ด้อยสิทธิ, มีและ/หรือไม่มีกำรจัดอันดับเครดิต, มีและ/หรือไม่มผี ู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ตำมที่จะ
ได้รับอนุญำตจำกหน่วยงำนกำกับที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์

: ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง, ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงกำรอนำคต, ใช้ชำระคืนหนี้สิน

อำยุตรำสำร

: ไม่เกิน 10 ปีนับจำกวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละฉบับแต่ละรุ่นของหุ้นกู้

วงเงิน

: เงินต้นจำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนบำท (สกุลเงินบำทหรือสกุลอื่นที่เทียบเท่ำ)

อัตรำดอกเบีย้

: ขึ้นอยู่กับภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยแต่ละครำว

กำรเสนอขำย

: เสนอขำยให้กับผูล้ งทุนแบบเฉพำะเจำะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผูล้ งทุนรำยใหญ่ และ/หรือ
ประชำชนทั่วไป โดยเสนอขำยรุ่นเดียวหรือแบ่งเป็นหลำยรุ่นหลำยครำวเสนอขำยแยกจำกกันได้

เงื่อนไขอื่น

: บริษัทสำมำรถออกและเสนอขำยในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กรณีมีกำรไถ่ถอนหรือรับชำระคืนเงินต้นได้
ภำยใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้
: กำรออกและเสนอขำยหุ้นกูจ้ ะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นด้วยมติไม่น้อยกว่ำ ¾ ของจำนวนเสียง
ผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
: ผู้ถือหุ้นมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร ในกำรกำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับ
หุ้นกู้ได้ตำมที่เห็นสมควร และดำเนินกำรต่ำงๆที่จำเป็นเพื่อให้กำรดังกล่ำวสำเร็จ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 3
หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง
ก. การลงทะเบียน
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนกำรเข้ำประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลำ 13.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อควำมสะดวกในกำร
ลงทะเบียนผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมำเข้ำประชุม โปรดนำหนังสือเชิญ ประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอก
ข้อควำมครบถ้วนถูกต้อง และปิดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้อำนวยควำมสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยมีอำกรแสตมป์
เตรียมไว้ให้ ณ จุดลงทะเบียน พร้อมเอกสำรที่ต้องแสดงก่อนเข้ำประชุมมำด้วย ทั้งนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในกำรอนุญำตให้
เฉพำะผู้มีเอกสำรถูกต้อง และครบถ้วนเข้ำประชุมเท่ำนั้น
ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ :
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้ำประชุมด้วยตนเอง
ให้แสดงเอกสำรฉบับจริงที่ส่วนรำชกำรออกให้ ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยบนเอกสำรดังกล่ำว และที่ยังไม่หมดอำยุ เช่น
บัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง
1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผรู้ ับมอบฉันทะเข้ำประชุม
ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสำรดังนี้
(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำ พร้อมกั บหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน
และลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยบนเอกสำรดังกล่ำว และที่ยังไม่หมดอำยุของผู้มอบ
ฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง
ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
(ค) ให้แสดงเอกสำรฉบับจริงที่ส่วนรำชกำรออกให้ ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยบนเอกสำรดังกล่ำว และที่ยังไม่หมดอำยุ
ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนรั ฐวิสำหกิจ ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทำง
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล :
2.1 กรณีผู้แทนนิติบุคคล (กรรมกำร) เข้ำประชุมด้วยตนเอง
(ก) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ
มีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้ำประชุมนั้นมีอำนำจกระทำกำรแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน
(ข) ให้แสดงเอกสำรฉบับจริงที่ส่วนรำชกำรออกให้ ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยบนเอกสำรดังกล่ำว และยังไม่หมดอำยุของ
ผู้แทนนิติบุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัต รพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทำง
2.2 กรณีนิติบคุ คลที่เป็นผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำประชุม
ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสำรดังนี้
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(ก) หนังสือมอบฉันทะตำมแบบที่แนบมำ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อควำมถูกต้องครบถ้วน
และลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
(ข) สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนำถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และ
มีข้อควำมแสดงให้เห็นว่ำผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนำมในหนังสือมอบฉันทะนั้น มี อำนำจกระทำกำรแทนนิติ
บุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสำรดังกล่ำวต้องมีอำยุไม่เกิน 3 เดือน
(ค) สำเนำเอกสำรที่ส่วนรำชกำรออกให้ ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยบนเอกสำรดังกล่ำว และที่ยังไม่หมดอำยุของผู้แทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉัน ทะ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บั ตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ
ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทำง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนำถูกต้อง
(ง) ให้แสดงเอกสำรฉบับจริงที่ส่วนรำชกำรออกให้ ซึ่งปรำกฏรูปถ่ำยบนเอกสำรดังกล่ำว และที่ยังไม่หมดอำยุ
ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชำชน บัตรข้ำรำชกำร บัตรพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ใบขับขี่ หรือ
หนังสือเดินทำง
ค. การมอบฉันทะ
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ท่ำนใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้ำประชุม และออกเสียงแทนตนในกำรประชุมผู้
ถือหุ้น บริษัทได้อำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครัง้ นี้ จำนวน
3 แบบ ได้แก่
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ำยไม่ซับซ้อน
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบที่กำหนดรำยกำรต่ำง ๆ ที่มอบฉันทะที่ละเอียด
ชัดเจนตำยตัว
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพำะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและ
แต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมำพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมนี้ และโปรดกรอกข้อควำมในหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวให้ถูกต้อง พร้อมปิดอำกำรแสตมป์จำนวน 20 บำทต่อ 1
ผู้รับมอบฉันทะ และขีดฆ่ำลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธำนในที่
ประชุม (“ประธำน”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมำยจำกประธำนก่อนเข้ำร่วมประชุม
เพื่ อเป็ นกำรรักษำสิท ธิ และผลประโยชน์ ของผู้ถือ หุ้น ในกรณี ที่ ผู้ถื อหุ้ นไม่ สำมำรถเข้ำประชุ มได้ และมี ควำม
ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อควำม และลงลำยมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ
และระบุชื่อ นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ กรรมกำรอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่ำวที่ปิดอำกร
แสตมป์ 20 บำท ถูกต้องเรียบร้อย พร้อมเอกสำรประกอบไปที่ “เลขำนุกำรบริษัท” บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
เลขที่ 164/34-36 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 7
มิถุนำยน 2562 หรือ ณ สถำนที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นก่อนกำรเริ่มประชุ ม ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมกำรอิสระ
(ผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมำพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
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ง. การออกเสียงลงคะแนน
หลักเกณฑ์กำรออกเสียงลงคะแนน
1. 1 หุ้นมี 1 เสียง
2. ผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตำมแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค ไม่สำมำรถแบ่งแยกคะแนนเสียง
ในแต่ละวำระ
3. ในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ ประธำน จะเรียกถำมว่ำจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิ
ให้เป็นกำรเสียเวลำของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกำเครื่องหมำยใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือ
หุ้นทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนำโดยกำรกำเครื่องหมำยถูก (  ) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์
พร้อมทั้งลงลำยมือชื่อในบัตรและชูมือขึ้น และส่งมอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับกำร
มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุ กำรลงคะแนนเสียงโดยเฉพำะเจำะจงมำในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึก
คะแนนเสียงดังกล่ำวตั้งแต่เวลำที่ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม
จ. การนับคะแนนเสียง
1. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจำกจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะ
ถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
2. ประธำนจะประกำศให้ที่ประชุมทรำบผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ หลังจำกกำรออกเสียงลงคะแนนในแต่ละ
วำระสิ้นสุดลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่ำใด ทั้งนี้ ผู้
ถือหุ้นที่ส่งบัตรลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภำยหลังจำกที่ประธำนได้ประกำศให้ที่ประชุ มทรำบผลกำร
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระสิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำเอำคะแนนเสียงดังกล่ำวมำรวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอีกในวำระ
นั้น และในกรณี ที่ ผู้ ถือ หุ้ น ท่ำนใดจะกลั บ ก่อ นปิ ดกำรประชุ ม โปรดแจ้งเจ้ำหน้ ำที่ ที่จุ ดลงทะเบี ยนหน้ ำห้ องประชุ ม เพื่ อ
เจ้ำหน้ำที่จะได้หักคะแนนของท่ำนออกจำกระบบก่อน

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 4
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทั เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
ชื่อ – สกุล
อำยุ
ทีอ่ ยู่

นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ
68 ปี
เลขที่ 42 ซอยอินทำมระ 1 ถนนสุทธิสำรวินิจฉัย แขวงสำมเสนใน เขตพญำ
ไท กรุงเทพมหำนคร
ตำแหน่งในปัจจุบัน
- ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
- กรรมกำรบริษัท
- กรรมกำรอิสระ
วุฒิกำรศึกษำ
ปริญญำตรี :
บัญชี จุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย
ปริญญำโท :
Eastern New Mexico Univ. USA
ส่วนได้เสียในวำระกำรประชุม ไม่มี
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2561 0.04% (200,000 หุ้น)
ควำมสัมพันธ์ทำงครอบครัวของ ไม่มี
ผู้บริหำรกับบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 5
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุน้
ข้อ 34. กำรประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงำนใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เ คียง หรือ
กรุงเทพมหำนคร
ข้อ 35. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ ือหุ้นเป็นกำรประชุมสำมัญประจำปีภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำ กำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง
หรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ ร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำชื่อ กันทำ
หนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำร
ที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมกำรจัดให้มกี ำรประชุมผูถ้ ือหุ้นภำยใน
สี่สิบห้ำ (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อกัน
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วันนับแต่วัน
ครบกำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอันจำเป็นที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและอำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำร่วม
ประชุ ม ไม่ ค รบเป็ น องค์ ป ระชุม ตำมที่ ก ำหนดไว้แ ห่ งข้ อ 37. นี้ ผู้ ถื อ หุ้ น ตำมวรรคสี่ ต้ อ งร่ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่ำใช้จ่ำยที่เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 36. ในกำรบอกกล่ำวเรียกประชุมผู้ถือหุ้น นั้น ให้คณะกรรมกำรจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถำนที่ วัน เวลำ ระเบียบ
วำระกำรประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรำยละเอียดตำมสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่ำเป็นเรื่องที่
เสนอเพื่อทรำบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจำรณำ พร้อมทั้งควำมเห็นของคณะกรรมกำรในเรื่องดังกล่ำว และจัดส่งให้ผู้ถือ
หุ้นและนำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชนจำกัดทรำบล่วงหน้ำ ไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม
และให้โฆษณำคำบอกกล่ำวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสำม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่ำสำม (3) วัน
ข้อ 37. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม
(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
ในกรณีทปี่ รำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุม
เป็นอันระงับไป ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์
ประชุม
ข้อ 42. กิจกำรที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้
(1) รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรแสดงถึงกิจกำรของบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ
(2) พิจำรณำอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐำนะกำรเงิน และบัญชีกำไรขำดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
(3) พิจำรณำอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และกำรจ่ำยเงินปันผล
(4) พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่พ้นจำกตำแหน่งตำมวำระ และกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
(5) พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
(6) กิจกำรอื่น ๆ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 38. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ กำรมอบฉันทะ
จะต้องทำเป็นหนังสือลงลำยมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตำมแบบที่นำยทะเบียนตำมกฎหมำยว่ำด้วยบริษัทมหำชน
จำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธำนกรรมกำร หรือบุคคลซึ่งประธำนกรรมกำรกำหนดไว้ ณ สถำนที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้ำประชุม และอย่ำงน้อยให้มีรำยกำรดังต่อไปนี้
(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(3) ครั้งที่ของกำรประชุมที่มอบฉันทะให้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ข้อ 40. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่ำหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง
กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้ นไม่น้อยกว่ำห้ำ (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้
ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตำมที่ประธำนในที่ประชุมกำหนด
ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมีคะแนนเสียง
เท่ำกันให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือว่ำคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัททั้งหมด หรือบำงส่วนทีส่ ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) กำรซื้อหรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท
(ค) กำรทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเกี่ยวกับกำรให้เช่ำกิจกำรของบริษทั ทั้งหมดหรือบำงส่วนที่สำคัญ กำร
มอบหมำยให้บุคคลอื่นเข้ำจัดกำรธุรกิจของบริษัท หรือกำรร่วมกิจกำรกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะ
แบ่งกำไรขำดทุนกัน
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
(จ) กำรเพิ่มทุน กำรลดทุน และกำรออกหุ้นกู้
(ฉ) กำรควบหรือเลิกบริษัท

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 6
แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที.่ ..........................................................................
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ำพเจ้ำ....................................................................................................สัญชำติ...........................................................
อยู่บ้ำนเลขที.่ .....................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.............................เสียง ดังนี้
หุ้นสำมัญ..................................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ....................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)..........................................................................................................................................อำยุ......................ปี
อยู่บ้ำนเลขที.่ ....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ
(2)..........................................................................................................................................อำยุ......................ปี
อยู่บ้ำนเลขที.่ ....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ
(3)..........................................................................................................................................อำยุ......................ปี
อยู่บ้ำนเลขที.่ ....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์..............................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิ
เอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และ
สถำนที่อื่นด้วย
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ………………….........………..………………………………ผู้มอบฉันทะ
(……………………………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
หมายเหตุ
ผู้ถื อ หุ้ น ที่ ม อบฉั น ทะจะต้ อ งมอบฉัน ทะให้ ผู้รับ มอบฉั น ทะเพี ย งรำยเดีย วเป็ น ผู้เข้ ำประชุ มและออกเสีย งลงคะแนน
ไม่สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที.่ ..........................................................................
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................................สัญชำติ..............................................
อยู่บ้ำนเลขที.่ .....................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.............................เสียง ดังนี้
หุ้นสำมัญ..................................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ....................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ....................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1)..........................................................................................................................................อำยุ......................ปี
อยู่บ้ำนเลขที.่ ....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ
(2)..........................................................................................................................................อำยุ......................ปี
อยู่บ้ำนเลขที.่ ....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ
(3)..........................................................................................................................................อำยุ......................ปี
อยู่บ้ำนเลขที.่ ....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์..............................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้ แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิ
เอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และ
สถำนที่อื่นด้วย
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการดาเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

 วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผู้ รับ มอบฉัน ทะในวำระใดที่ไม่เป็ น ไปตำมที่ ระบุ ไว้ในหนั งสื อ มอบฉัน ทะนี้ ให้ ถื อว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ………………….........………..………………………………ผู้มอบฉันทะ
(……………………………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
หมายเหตุ
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สำมำรถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
2. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
3. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำวำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตำมแนบ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุน้ ของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์
บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวันเวลำ และสถำนที่อนื่ ด้วย
 วำระที่................เรื่อง ........................................................................ ........... .............................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วำระที.่ ...............เรื่อง ........................................................................ ........... .............................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วำระที.่ ...............เรื่อง ........................................................................ ........... .............................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วำระที.่ ...............เรื่อง ........................................................................ ........... .............................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทกุ ประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วำระที.่ ...............เรื่อง ........................................................................ ........... .............................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะที่กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที.่ ..........................................................................
วันที่ ........... เดือน .............................. พ.ศ. ..................
(1) ข้ำพเจ้ำ.................................................................................................................สัญชำติ..............................................
อยู่บ้ำนเลขที.่ .....................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์.....................................
ในฐำนะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ...............................................................................................
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ.............................เสียง ดังนี้
หุ้นสำมัญ..................................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ....................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุน้
ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ำกับ....................................เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
(1)..........................................................................................................................................อำยุ......................ปี
อยู่บ้ำนเลขที่.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ
(2)..........................................................................................................................................อำยุ......................ปี
อยู่บ้ำนเลขที.่ ....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ
(3)..........................................................................................................................................อำยุ......................ปี
อยู่บ้ำนเลขที.่ ....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง.............................................................
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์..............................................
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้ำพเจ้ำ เพื่อเข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำ ในกำรประชุม
วิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิ
เอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลำ และ
สถำนที่อื่นด้วย
(3) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
 มอบฉันทะตำมจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบำงส่วน คือ
 หุ้นสำมัญ..................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................เสียง
 หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด............................เสียง
(4) ข้ำพเจ้ำขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ำพเจ้ำในกำรประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

 วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการดาเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
(5) กำรลงคะแนนเสี ยงของผู้ รับ มอบฉัน ทะในวำระใดที่ไม่เป็ น ไปตำมที่ ระบุ ไว้ในหนั งสื อ มอบฉัน ทะนี้ ให้ ถื อว่ำกำร
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นกำรลงคะแนนเสียงของข้ำพเจ้ำในฐำนะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำไม่ได้ระบุควำมประสงค์ในกำรออกเสียงลงคะแนนในวำระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีกำรพิจำรณำหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจำกเรื่องที่ระบุไว้ข้ำงต้น รวมถึงกรณีที่มีกำรแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประกำรใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมที่เห็นสมควร
กิจกำรใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในกำรประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตำมที่ข้ำพเจ้ำระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่ำข้ำพเจ้ำได้กระทำเองทุกประกำร
ลงชื่อ………………….........………..………………………………ผู้มอบฉันทะ
(……………………………………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
ลงชื่อ……………………………….……………………........………ผูร้ ับมอบฉันทะ
(….…………………..……………………………………..)
หมายเหตุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพำะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฎชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งให้คัส
โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝำกและดูแลหุ้นให้เท่ำนั้น
2. หลักฐำนที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอำนำจจำกผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินกำรลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่ำผู้ลงนำมในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับมอบอนุญำตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรำยเดียวเป็นผู้เข้ำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สำมำรถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลำยคนเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้
4. วำระเลือกตั้งกรรมกำรสำมำรถเลือกตั้งกรรมกำรทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล
5. ในกรณีที่มีวำระที่จะพิจำรณำในกำรประชุมมำกกว่ำ วำระที่ระบุไว้ข้ำงต้น ผู้มอบฉันทะสำมำรถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ
ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตำมแนบ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

ใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็นผู้ถือหุน้ ของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
ในกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 12 มิถุนำยน 2562 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลแกรนด์
บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เลขที่ 199/42 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะ
พึงเลื่อนไปในวันเวลำ และสถำนที่อื่นด้วย
 วำระที.่ ........................เรื่อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วำระที.่ ........................เรื่อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง
 วำระที.่ ........................เรื่อง....................................................................................................................................
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจำรณำและลงมติแทนข้ำพเจ้ำได้ทุกประกำรตำมทีเ่ ห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของข้ำพเจ้ำ ดังนี้
 เห็นด้วย
 ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)

สิ่งที่ส่งมำด้วย 7
แผนที่สถานที่ประชุม
โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่

เบอร์โทร :

053-253199 .

