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

วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 
 

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ๋การแพร่ระบาด
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

ตามที่ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
(“AGM”) ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 199/42 
ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ประเทศไทย นั้น  

บริษัทได้ติดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
และสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง คำแนะนำ การป้องกัน
ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ 

1. บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้จะไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท
เข้าร่วมประชุมแทน โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. พร้อมเอกสารประกอบ ตามวิธีการซึ่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์บริษัทแล้ว และส่งกลับมาที ่“เลขานุการบริษัท บริษัท เชียงใหม่
ริมดอย จำกัด (มหาชน) 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100” ใน
กรณีที ่ผ ู ้ถ ือหุ ้นประสงค์จะส่งคำถามเกี ่ยวกับวาระการประชุมหรือเร ื ่องอื ่นๆ ท่านสามารถส่งมาได้ทางอีเมล์ 
kanjana.c@cmrd.co.th ภายในวันท่ี 23 มิถุนายน 2563  

2. บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังต่อไปนี้ หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม ทั้งนี้เพื่อ
ความปลอดภัยของส่วนรวม กรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน ตามวิธีการซี่งแสดงไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

- มีไข้ (มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) 
- มีอาการไอ ไอแห้ง เจ็บคอ มีน้ำมูก หอบเหนื่อย หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ 
- ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไปยังหรือแวะผ่าน (Transit) ประเทศกลุ่มเสี่ยง และกลับถึงประเทศไทยยังไม่พ้นกำหนด

เป็นระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท 

3. บริษัทจัดตั้งจุดคัดกรอง บริเวณหน้าห้องประชุม และตรวจวัดอุณหภูมิของผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนการลงทะเบียน
เข้าร่วมการประชุมอย่างเคร่งครัด ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ
ที่มีความเสี่ยงดังท่ีกล่าวมาข้างต้น บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นท่ีมีความเสี่ยงดังกล่าว
หลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม โดยสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้ ตามวิธีการ
ซี่งแสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 

mailto:kanjana.c@cmrd.co.th%20ภายใน
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4. บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทได้ดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม 
อีกทั้ง บริษัทได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอลไ์ว้ในบริเวณสถานท่ีจัดการประชุมอย่างเพียงพอ อย่างไรก็ดี บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วม
ประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจล
แอลกอฮอล์ตามจุดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ 

5. เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลผ่าน
แบบสอบถาม (QR Code) ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ โดยบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้เข้าร่วมประชุมให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็น
ความจริง 

6. บริษัทจะจัดเตรียมที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างที่นั่งไม่น้อยกว่า 1 เมตร โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งในที่นั่งที่
กำหนดเท่านั้น และไม่ย้ายที่นั่งตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม 

7. สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่มีคำถามเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเขียนคำถามลงใน
กระดาษและส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท ทั้งนี้  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 
2019 (COVID-19) บริษัทไม่ได้มีการจัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ร่วมประชุม 

8. บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแจก
อาหารว่างที่เตรียมไว้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมเพื่อนำกลับไปรับประทานภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นเท่านั้น 

9. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถอืหุ้น 
บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cmrd.co.th 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 
 ขอแสดงความนับถือ 

 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

  
 

 (นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์) 
 กรรมการผู้จดัการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


