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

วันท่ี 8 มิถุนายน 2563 
 

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563  ประชุม
เมื่อวันท่ี 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี ้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล 
ครั้งท่ี 1/2563 ดังนี ้

• บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ซึ่งจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดในขณะนั้น ทั้งนี้ เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 จ่าย
จากกำไรสะสมส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงิน 6.00 ล้านบาท โดย
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 

2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท รวม 5 ข้อ ดังนี ้

• ในหมวดที่ 4 ข้อ 27 

• ในหมวดที่ 5 ข้อ 34, 36, 37, 38 และ 41 

โดยมีรายละเอียดของข้อบังคับท่ีแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้ 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง

หรือโดยการประชุมผ ่านส ื ่ออ ิเล ็กทรอน ิกส ์ จะต ้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่ง (1/2) ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมจะต้องอยู ่ในที ่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้อง
กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษา
ความม ั ่นคงปลอดภ ัยด ้านสารสนเทศโดยให ้ม ีการ
บันทึกเสียง หรือทั ้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของ
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้ง
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว 
และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐาน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง
หรือโดยการประชุมผ ่านสื ่ออิ เล ็กทรอน ิกส ์ จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ ่งหนึ ่ง (1/2) ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่
จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
กรุงเทพมหานคร  

 

 

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อัน
เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
หร ือกร ุ ง เทพมหานคร หร ือ ณ ท ี ่ อ ื ่ น ใดตามที่
คณะกรรมการ หร ือ ผ ู ้ซ ึ ่ ง ได ้ร ับมอบหมายจาก
คณะกรรมการจะกำหนด หร ือคณะกรรมการจะ
กำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการ
จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที ่ประชุมพร้อม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ือง
ที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู ้ถือหุ ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประช ุม และให ้ โฆษณาคำบอกกล ่าวน ัดประช ุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน 

 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล ็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพ่ือ
ทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
และนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชน
จำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็น
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า 
(25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้น
ทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม 
(1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั ้งหมด จึงจะครบเป็น
องค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้ารว่ม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู ้ถือหุ ้นได้เรียกนัดเพราะผู ้ถือหุ ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็น
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) ว ัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ้งหลังน ี ้ ไม่
จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเอง 
หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวน
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 ในกรณีที ่ปรากฏว่าการประชุมผู ้ถือหุ ้นครั ้งใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 
หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื ่นเข้า
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และ
ทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ 
หรือบุคคลซึ ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
รายการดังต่อไปนี้  

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีมาประชุมด้วยตนเอง 
ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็น
หนังสือลงลายมือชื ่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่ง
ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้ม ีรายการ
ดังต่อไปนี้  

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
สามในส ี ่  (3/4) ของจำนวน เส ี ย งท ั ้ งหมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื ้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื ่น หรือ

บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า

ก ิ จการของบร ิ ษ ั ทท ั ้ ง หมดหร ื อบา งส ่ วน 
ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื ่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น 
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ ่มเต ิมหนังส ือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในส ี ่  (3/4) ของจำนวนเส ียงท ั ้งหมดของ 
ผ ู ้ถ ือห ุ ้นซ ึ ่ งมาประช ุมและม ีส ิทธ ิออกเส ียง
ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั ้งหมด 

หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ

บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้

เช่ากิจการของบริษัททั ้งหมดหรือบางส่วน 
ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้ 
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 
บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

3. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรง
แรมดเิอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขท่ี 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 และ
กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู ้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date) ในวันที่ 22 
มิถุนายน 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 

 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562  
ความเห ็นคณะกรรมการ : เห ็นสมควรเสนอที่ ประช ุมสาม ัญผ ู ้ ถ ื อห ุ ้ นพ ิจารณาร ับรองรายงาน 
การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562  

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของ

บริษัท ประจำปี 2562 

วาระที่ 3 พ ิจารณาอน ุม ัติ งบแสดงฐานะการเง ิน  งบกำไรขาดท ุนเบ ็ด เสร ็จ และรายงานการตรวจสอบ 
งบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิ
ประจำปี 2562 ไวเ้ป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ที่ 1/2563 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 
2562 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท 
โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนท่ียังไมไ่ด้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าว
ไปแล้วเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการ (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบ
กำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง 
ดังนี ้
1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน 
2) นางนฤมล กิมภากรณ์ กรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3) นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
4) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 
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บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จ ำกดั (มหำชน) 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563  
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควร

เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้  

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน2,000,000 บาท 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกำหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีประจำปี 2563  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563  

1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 หรือ 
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211  
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการ
ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและรายงานสอบทานงบการเงินของ
บริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 
2562 เท่ากับ 1,220,000 บาท) 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
เดิมของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวม 6 
ข้อ ดังนี ้ 

• ในหมวดที่ 4 ข้อ 28 

• ในหมวดที่ 5 ข้อ 34, 36, 37, 38 และ 41 

 

 

 

ตำแหน่ง 

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบีย้
ประชุม (บาท/ครั้ง) 

ปี 2562 

ค่าตอบแทนในรูปแบบเบีย้
ประชุม (บาท/ครั้ง) 

 ปี 2563 
(ท่ีจะเสนอ) 

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบร ิษ ัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

15,000 15,000 

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

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือ ให้

คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

  
 

 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์) 
 ประธานกรรมการบริษัท 


