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ที่ AGM/2563   

วันท่ี 10 มิถุนายน 2563 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562  

2.  รายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562  
3. ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง  
4. หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 
5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น 
6. ข้อบังคับของบริษัทท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
8. แผนทีส่ถานท่ีประชุม  

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวนัพุธที่ 
22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน 
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้.-  
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 ซึ่งที่ประชุมได้
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่กำหนดในหนังสือเชญิประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งทีส่่งมาด้วย 1  
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกรายละเอียดไว้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562  
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 โดยบริษัทได้นำส่งและเผยแพร่ผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว และได้นำเสนอไว้ในรายงานประจำปี 2562 แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 
การลงมต:ิ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบญัชี
สิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 52. ซึ่งกำหนดให้บริษัทตอ้งจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชี
ของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

บริษัทของดแจกของที่ระลึกให้แก่ผู้ถือหุ้น เพ่ือให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของทีร่ะลึก 
ในการประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ดี บริษัทได้จัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารว่างรับรองสำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่ีมาร่วมประชุม 
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรวมทัง้คณะกรรมการบริษัทแล้ว 
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นบัรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 49. ซึ่งกำหนดไว้ว่า “บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของ
กำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของ
ทุนจดทะเบียน”  
ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากในปี 2562 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย  
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังท่ี 1/2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในช่วงที่ผ่านมา 
และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ท่ีให้อำนาจคณะกรรมการ
บริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 แทนการ
จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และ
รับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสม
ส่วนท่ียังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 
ที่ผ่านมา 
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของ
บริษัท ขอ้ 18. กำหนดให ้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่
ละปี โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน คือ  

1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2) นางนฤมล กิมภากรณ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3) นายธีรพัฒน ์ จิรพิพัฒน์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
4) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ  

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 
ถึงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 โดยได้เผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่าวไปยังผู้ถือหุ้นผ่านทาง ตลาด
หลักทรัพย์ฯแล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลาดังกล่าวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลให้บริษัทพิจารณา  
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ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประจำปี 2563 ทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้วเห็นวา่กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามแต่งตั้งให้เป็นกรรมการตามกฎหมาย และได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง โดยมีรายละเอียดการเสนอแต่งตั้ง 
ดังนี ้

1) นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

2) นางนฤมล กิมภากรณ์ กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3) นายธีรพฒัน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
4) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ ์ กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ  

ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3 
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 30. ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะพิจารณา 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี ้

1. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2562 ดังนี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน โดยขึ้นอยู่

กับผลการดำเนินงานของบริษัท 
ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ค่าเบี้ย
ประชุมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จะ
อนุมัติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 

ตำแหน่ง ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 

ปี 2562 

ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 

ปี 2563 
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการที่ไดร้ับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับคา่เบี้ยประชมุ 
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การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และกำหนดคา่ตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563  
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับบริษัท 
ข้อ 55. กำหนดว่า “ให้ท่ีประชุมผู้ถอืหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชขีองบริษัท
ทุกป ีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563  
1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218  (ตรวจสอบงบของบริษัทต่อเนื่องมา 6 ปี) หรือ 
2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชรีับอนุญาตเลขที ่4334  (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษทั) หรือ 
3) นางพรทิพย ์ เลศิทนงศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633  (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษทั) หรือ 
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211 (ยังไม่เคยตรวจสอบงบของบริษทั) 
หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (คา่ตอบแทนปี 2562 เท่ากับ 1,220,000 บาท) 
การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อให้วัตถปุระสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิมของบริษัท
เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวม 6 ข้อ ดังนี ้ 

• ในหมวดที่ 4 ข้อ 28 

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

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง

หรือโดยการประชุมผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
ทั้งหมดจะต้องอยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมจะต้องอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้อง
กระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษา
ความมั่ นคงปลอดภัยด้ านสารสน เทศโดยใ ห้มี การ
บันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของ

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุมด้วยตนเอง
หรือโดยการประชุมผ่ านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  จะต้อง
ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของ
จำนวนกรรมการทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม  
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม รวมทั้ง
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการบันทึกดังกล่าว 
และระบบควบคุมการประชุมต้องมีองค์ประกอบพ้ืนฐาน
เป็นไปตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย
ของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่
จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็น
ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ
กรุงเทพมหานคร  

 

 

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อัน
เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 
ห รือก รุง เท พ ม หาน คร ห รือ  ณ  ที่ อื่ น ใด ตาม ที่
คณ ะกรรมการ ห รือ  ผู้ ซึ่ ง ได้ รับมอบ หมายจาก
คณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะ
กำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการ
จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อม
ด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ือง
ที่เสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พร้อมทั้ง
ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวัน
ประชุม  และให้ โฆษณ าคำบอกกล่าวนั ดประชุม ใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน 

 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่าจะเป็น
การประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์  ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัด
ประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเร่ืองที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียด
ตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเร่ืองที่เสนอเพ่ือ
ทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา 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) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็น
องค์ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลา
นัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการ
ประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็น

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วย
ตนเอง หรือโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมี
จำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) 
เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสาม (1/3) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้ งหมด จึงจะครบเป็นองค์
ประชุม 

 ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อ
ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ 
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่
และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด 
(7) วัน  ก่อนวันประชุม  ในการประชุมค ร้ังหลังนี้ ไม่
จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้อง
ขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ัง
หลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้า
ประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบ
ฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และ
ทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ 
หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่
ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
รายการดังต่อไปนี้  

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีมาประชุมด้วยตนเอง 
ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่
นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
กำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่ง
ประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับ
มอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการ
ดังต่อไปนี้  

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ 
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ 
คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 
ส าม ใน สี่  (3/4) ขอ งจ ำน วน เสี ย งทั้ งห ม ด ขอ ง 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือ

บางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ

บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่า

กิ จ ก า รข อ งบ ริษั ท ทั้ ง ห ม ด ห รือ บ า งส่ ว น 
ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น 
โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ ไขเพ่ิมเติมหนั งสือบ ริคณห์สนธิ ห รือ
ข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้ 

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนน
เสียงดังต่อไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามี
คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออก
เสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่  (3/4) ของจำนวน เสียงทั้ งหมดของ 
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งม าป ระชุ ม และมี สิ ท ธิ ออก เสี ย ง
ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด 

หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือ

บริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
(ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้

เช่ากิจการของบริษัททั้ งหมดหรือบางส่วน 
ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการ
ธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคล
อื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ
ข้อบังคับของบริษัท 
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ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท (จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู ้

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมี
หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้ทั้งหมดจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ำหนด
ไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกกไ็ด้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพือ่เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นซึง่ประสงค์จะให้
มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ ไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่
คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติตอ่ไป 
การลงมติ: วาระนี้จะไม่มีการลงคะแนน ยกเว้นกรณีผู้ถือหุ้นได้เสนอวาระที่จะต้องมีการพิจารณาลงคะแนนก็ให้ปฏิบัติตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป 
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น 
กรณีที่ท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก

รายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. แบบใดแบบหนึ่ง (หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 7) ส่วนผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. เท่านั้น กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรด
กรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยคณะกรรมการบริษัทได้เสนอช่ือกรรมการอิสระที่จะเป็นผู้รับมอบฉันทะแทนท่าน
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 

ทางบริษัทได้จัดเตรียมพาหนะสำหรับการเดินทางจากสนามบินเชียงใหม่ มายังสถานท่ีประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่
ท่านผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเดินทางมาร่วมประชุมดังกล่าว โดยจุดนัดพบ ณ ประตทูางออก 2 สนามบินเชียงใหม่ โดยจะมีพนักงานถือป้าย
รอรับท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะในบริเวณดังกล่าว เวลารถออก 11.30 น. โดยขอให้ท่านแจ้งความประสงค์ล่วงหน้าก่อนวันเดินทาง
ได้ที่ สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท์ 053-272429 ต่อ 107 หรือ 112 หรือโทรสาร 053-818465 หรืออีเมล์ 
kanjana.c@cmrd.co.th ทั้งนี้ขอสงวนสิทธิ์ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เท่านั้น 

  
 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

  
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์) 
 ประธานกรรมการบริษัท 
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เอกสารประกอบการพจิารณาวาระที่ 1 สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2562 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 

14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง
เชยีงใหม่ จังหวัดเชียงใหม ่ 

นางสาวสมพร เจนเขา ทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม และได้กล่าวแนะนำ
กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษาทางการเงิน ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
คณะกรรมการบริษัท 

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและ 
       พิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายประวัติ  สิริภัทโรดม  รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
       / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางนฤมล กิมภากรณ์  กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล  กรรมการบริษัท 
6. นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ์  กรรมการบริษัท 
7. นายธรีพัฒน์ จิรพิพัฒน์  กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
8. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 
9. นายพัฒนา สุวรรณสายะ  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 
10. นายสุรศักดิ์  ศิริวิโรจนกุล  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผู้จัดการ 

หมายเหตุ : นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ไม่ได้เข้าร่วมการประชุมเนื่องจากติดภารกิจ 
ผู้บริหาร 

1.  นางพัชรินทร์  ธรรมถนอม  รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน 

1. นายสุพล ค้าพลอยดี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด 
2. นางสาวประวีณา พิศาลสิทธ์ิสกุล บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด 

ในการประชุมครั้งนี้มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกดั ทำหน้าที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน 
 นางสาวสมพร เจนเขา รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 248,732,812 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 
75,333,924 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน รวมจำนวนหุ้นได้ 324,066,736 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8133 ของจำนวนหุ้นท่ีจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับ
งบริษัท (ทั้งนี้ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 97,500 หุ้น จึงส่งผลให้มี
ผู้เข้าร่วมประชุมในวันนี้ท้ังสิ้น 48 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 324,164,236 หุ้น) 
 จากนั้น นางสาวสมพร เจนเขา รายงานให้ที่ประชุมทราบต่อไปว่า บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ 2 ช่องทาง โดยการ 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ และ 2) แจง้รายละเอียดการ
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ประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท  เพื่อให้การประชุมดำเนินไปอย่างเรียบร้อย นางสาวสมพร เจนเขา ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการ
ออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี ้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่า 1 หุ้น มี 1 เสียง  
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง

เท่ากัน ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
3. การลงมติในแต่ละวาระ ให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือข้ึน เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียง
เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้น
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีการลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าท่ีภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้น
การประชุมวันนี ้

4. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม โดย
ขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีต้องการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานได้อนุญาตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาแจ้งช่ือ นามสกุล พร้อมแจ้ง
ว่า เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอให้แสดงความคิดเห็นและสอบถามให้
ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่กำหนด หากผู้
ถือหุ้นมีคำถามที่ไม่ตรงกับวาระที่พิจารณา ขอให้สอบถามในวาระสุดท้ายของการประชุม  

5. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดการประชุม และประสงค์จะลงคะแนนในวาระที่
เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลายมือช่ือ ส่งให้เจ้าหน้าที่บริษัท ก่อนการออกจากห้องประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำ
การบันทึกคะแนนเสียงของท่านไว้ในระบบ 

6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแต่ละวาระ มีดังนี ้
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 และวาระที่ 2 
• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีิทธิออก

เสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 3 
 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง นางสาวสมพร เจนเขา ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นอย่าง
น้อย 1 ท่าน มาร่วมเป็นอาสาสมัครและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน โดยนายทวีศักดิ์ นิมาพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้อาสาสมัครเป็นสักขี
พยานในการนับคะแนน  
 จากนั้น นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่าขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย
และข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม ณ เวลา 14.05 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 
 ประธานมอบหมายให้ นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 
 นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 โดย
บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง  
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันท่ี 4 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง
ดังนี ้

เห็นด้วย 324,164,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นำมาคำนวณ  

หมายเหตุ: วาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ท่าน ถือหุน้รวมจำนวน 97,500 หุ้น รวมเป็นจำนวน 324,164,236 หุ้น 
วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย 
 ประธานมอบหมายให ้นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 
 นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยยังเป็นธุรกิจที่มี
ความน่าสนใจ ผู้บริหารและทีมบุคลากรมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญ มีมูลค่าการลงทุนต่อโครงการไม่สูงมากนักแต่สามารถสร้าง
รายได้ให้อย่างสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับน่าสนใจ บนความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ 
จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทกลับมาดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยได้อีก 

▪ ในอดีต บริษัทมีการเข้าลงทุนถือหุ้นในบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) เพื่อทำ ธุรกิจบริหาร

จัดการขยะมูลฝอย เช่น บริการจัดเก็บ, บริการกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ เป็นต้น 

▪ ต่อมา ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2558 มีมติอนุมั ติขายหุ้นทั้งหมดของ CEC ที่
บริษัทถืออยู่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงสร้างธุรกิจหลักของบริษัทเกี่ยวกับการรับเหมาก่อสรา้งไดอ้ย่างเต็มที่เพ่ือ
การเตรียมตัว IPO 

▪ ถัดมา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2560 (หลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 มีมติอนุมัติว่าบริษัท
จะไม่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอีกต่อไป และได้ระบุให้นักลงทุนทราบในหนังสือช้ีชวนเสนอขาย
หุ้นให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Prospectus) 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบในการอนุมัติการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะ เนื่ องจากจะ
ก่อให้เกิดรายได้อย่างสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับน่าสนใจ บนความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารมั่นใจว่าจะสามารถบริหาร
จัดการได้ 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึง
เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขนโยบายการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย 324,164,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่นำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นำมาคำนวณ  

วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท 
 ประธานมอบหมายให ้นางสาวสมพร เจนเขา เป็นผู้รายงานในวาระนี้ 
 นางสาวสมพร เจนเขา แจ้งต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการบริหารต้นทุนทางการเงินให้มี
ประสิทธิภาพ และการบริหารจัดการเงินทุนสำหรับรองรับการลงทุนในอนาคต การเพิ่มความสามารถในการเข้ารบังานโครงการรับเหมา
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ก่อสร้างขนาดกลางและขนาดใหญ่ และ/หรือการบริหารกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจให้เหมาะสมและเพียงพอ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ประเภทหุ้นกู ้(Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท  

วัตถุประสงค์ : ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกจิการรับเหมาก่อสร้าง, ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการอนาคต, ใช้ชำระ
คืน หนี้สิน 

อายุตราสาร : ไม่เกิน 10 ปีนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละฉบับแต่ละรุ่นของหุ้นกู ้
วงเงิน : เงินต้นจำนวนไมเ่กิน 300 ล้านบาท (สกุลเงินบาทหรือสกุลอื่นท่ีเทยีบเท่า) 
อัตราดอกเบ้ีย : ขึ้นอยู่กับภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายแตล่ะคราว 
การเสนอขาย : เสนอขายให้กับผูล้งทุนแบบเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/

หรือ ประชาชนท่ัวไป โดยเสนอขายรุ่นเดยีวหรือแบ่งเป็นหลายรุ่นหลายคราวเสนอขายแยกจากกันได ้

เง่ือนไขอื่น : บริษัทสามารถออกและเสนอขายในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กรณีมีการไถ่ถอนหรือรับชำระ
คืนเงินต้นไดภ้ายใตเ้งื่อนไขและวงเงินท่ีกำหนดไว้ 
: มอบอำนาจให้คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ในการกำหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ตามทีเ่ห็นสมควร และดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดังกล่าวสำเรจ็ 

 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบในการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้าน
บาท และมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการบริหาร ในการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ได้ตามที่
เห็นสมควร และดำเนินการต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดังกล่าวสำเร็จ 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติมประธานจึง
เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยวาระนี้ต้องผ่านการ
อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท ตามที่เสนอด้วยคะแนน
เสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 324,164,236 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่นำมาคำนวณ  

วาระที่ 4  เร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 คณะกรรมการบริษัทบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะให้มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่
คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป 
 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถามและเสนอข้อคิดเห็น
เพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านทีส่ละเวลาอันมีค่ามาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม 
 ปิดประชุมเวลา 14.23 น. 

       
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์) 
 ประธานท่ีประชุม 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6        สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 
ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – สกุล นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์  
อายุ 69 ปี 
ตำแหนง่ในปัจจุบัน - ประธานกรรมการบริษัท  

- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน   
- กรรมการอิสระ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาโท : 
 
ประกาศนียบัตร : 

สาขา Soil and Water Engineering,  
Cranfield Institute of Technology, England 
สาขาการระบายน้ำท้ังแบบบนผิวดินและใต้ดิน, 
Institute of Land Reclamation and 
Improvement, Netherlands  

ประสบการณ์การ
ทำงาน 

ปี 2559 - ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
/ กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 

ปี 2553 - 2557 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ปี 2548 - 2559 กรรมการสภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 131/2016 

จำนวนปีท่ีดำรง
ตำแหน่งกรรมการ 

3 ปี 

การดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

:  ไม่มี 
:  ไม่มี 
:  ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมใน
ปี 2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประชุมผู้ถือหุ้น 

: 5/5 ครั้ง (100%) 
: 1/1 ครั้ง (100%) 
: 2/2 ครั้ง (100%) 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 
ธ.ค. 2562 

0.04% (200,000 หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวของผู้บริหาร
กับบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เปน็ 
3. ไม่ม ี

กรรมการที่มีสว่นร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชพี (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหนา้ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดบิ / สินค้า / 
บริการ / การกูย้ืมเงิน / ให้กูย้ืมเงิน) 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
ชื่อ – สกุล นางนฤมล กิมภากรณ์  
อายุ 50 ปี 
ตำแหนง่ในปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- กรรมการตรวจสอบ   
- กรรมการอิสระ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ปริญญาโท : 
 
ปริญญาเอก : 

สาขาการจัดการ University of Wollongong, 
Australia  
สาขาการจัดการ, Adamson University, Philippines 
สาขา International Business,  Asian Institute of 
Technology, Bangkok  

ประสบการณ์การ
ทำงาน 

ปี 2559 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอิสระ 

บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 

ปี 2555 - ปัจจุบัน อาจารย์ภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปี 2557 - 2559 ผูอ้ำนวยการฝ่ายติดตามและประเมินผลการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นท่ี 141/2017   

จำนวนปีท่ีดำรง
ตำแหน่งกรรมการ 

3 ปี 

การดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการทีไ่ม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขนัหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

:  ไม่มี 
:  ไม่มี 
:  ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมใน
ปี 2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมผู้ถือหุ้น 

: 4/5 ครั้ง (80%) 
: 3/4 ครั้ง (75%) 
: 2/2 ครั้ง (100%) 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 
ธ.ค. 2562 

(-ไม่มี- หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวของผู้บริหาร
กับบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เปน็ 
3. ไม่ม ี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชพี (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหนา้ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดบิ / สินค้า / 
บริการ / การกูย้ืมเงิน / ให้กูย้ืมเงิน) 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
ชื่อ – สกุล นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์  
อายุ 63 ปี 
ตำแหนง่ในปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- กรรมการผู้จัดการ   
- ประธานกรรมการบริหาร 

วุฒิการศกึษา ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปริญญาโท : วิศวกรรมแหล่งน้ำ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  
ประสบการณ์การ
ทำงาน 

ปี 2533 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผู้จัดการ 

บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 

ปี 2527 - 2534 วิศวกรโยธาและวิศวกรแหล่งน้ำ บจก.ทีม คอนซัลต้ิง เอ็นจิเนียร์ 
 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 206/2015 
หลักสตูร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 

จำนวนปีท่ีดำรง
ตำแหน่งกรรมการ 

29 ปี 

การดำรงตำแหน่งเปน็
กรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

:  ไม่มี 
:  ไม่มี 
:  ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมใน
ปี 2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผู้ถือหุ้น 

: 5/5 ครั้ง (100%) 
: 2/2 ครั้ง (100%) 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 
ธ.ค. 2562 

32.27% (161,350,000 หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวของผู้บริหาร
กับบริษัท 

ไมมี่ 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. เปน็ 
2. ไม่เปน็ 
3. ไม่ม ี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ 
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชพี (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหนา้ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดบิ / สินค้า / 
บริการ / การกูย้ืมเงิน / ให้กูย้ืมเงิน) 
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
ชื่อ – สกุล นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 

 

อายุ 64 ปี 
ตำแหนง่ในปัจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- รองกรรมการผู้จัดการ   
- กรรมการบริหาร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
 
 

ประสบการณ์การ
ทำงาน 

ปี 2540 - ปัจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / รอง
กรรมการผู้จัดการ 

บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 

 

การอบรมหลักสูตร
กรรมการ 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 111/2014 
หลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 4/2016 

จำนวนปีท่ีดำรง
ตำแหน่งกรรมการ 

22 ปี 

การดำรงตำแหน่งเป็น
กรรมการ/ผู้บริหารใน
บริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขันหรือเกี่ยวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

:  ไม่มี 
:  ไม่มี 
:  ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมใน
ปี 2562 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผู้ถือหุ้น 

: 5/5 ครั้ง (100%) 
: 2/2 ครั้ง (100%) 

สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 
ธ.ค. 2562 

10.00% (50,000,000 หุ้น) 

ความสัมพันธ์ทาง
ครอบครัวของผู้บริหาร
กับบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 
1. เป็น 
2. ไม่เปน็ 
3. ไม่ม ี

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ในตำแหน่ง รองกรรมการผู้จัดการ 
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชพี (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหนา้ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดบิ / สินค้า / 
บริการ / การกูย้ืมเงิน / ให้กูย้ืมเงิน) 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 4 
หลักฐานการแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมผูถ้อืหุ้น วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

ก. การลงทะเบียน 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน 

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉนัทะท่ีจะมาเข้าประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้อความครบถ้วนถูกต้อง และ
ปิดอากรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว โดยบริษัทได้อำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นโดยมีอากรแสตมป์เตรียมไว้ให้ ณ จุดลงทะเบียน พร้อม
เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมมาด้วย ท้ังนี้ บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการอนุญาตให้เฉพาะผู้มีเอกสารถูกต้อง และครบถ้วนเข้าประชุม
เท่านั้น 
ข. เอกสารที่จะต้องแสดงก่อนเข้าประชุม 

1. ผู้ถอืหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา : 
1.1 กรณผีู้ถือหุ้นเข้าประชุมดว้ยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตร
ประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บตัรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณผีู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผูร้ับมอบฉันทะเข้าประชุม 
ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี ้
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ

ช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ เช่น 

บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลง
ช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ค) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงท่ีส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบ
ฉันทะ เช่น บัตรประจำตวัประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล : 
2.1 กรณผีู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เข้าประชุมด้วยตนเอง 

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความ
แสดงให้เห็นว่านิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้เข้าประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารดังกล่าว
ต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน 

(ข) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติ
บุคคล เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

2.2 กรณีนิติบคุคลทีเ่ป็นผู้ถือหุน้มอบฉนัทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
ให้ผู้รับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังนี้ 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมา พร้อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือ

ช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ 
(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความ

แสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะนั้น มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น 
โดยเอกสารดังกล่าวต้องมีอายุไม่เกิน 3 เดือน 
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(ค) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถ่ายบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้แทนนิติบุคคลซึ่ง
เป็นผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง 
ซึง่ผู้มอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

(ง) ให้แสดงเอกสารฉบับจริงที่ส่วนราชการออกให้ ซึ่งปรากฏรูปถา่ยบนเอกสารดังกล่าว และที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบ
ฉันทะ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรข้าราชการ บัตรพนักงานรัฐวสิาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดนิทาง 

ค. การมอบฉันทะ 
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งให้เข้าประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

บริษัทได้อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ จำนวน 3 แบบ ได้แก่ 
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
2. แบบหนงัสือมอบฉันทะ แบบ ข. คือ หนังสอืมอบฉันทะแบบท่ีกำหนดรายการต่าง ๆ ที่มอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ หนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น 
โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ 

และโปรดกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้อง พร้อมปิดอาการแสตมป์จำนวน 20 บาท และขีดฆ่าลงวันที่ท่ีทำหนังสือ
มอบฉันทะดังกล่าว และส่งมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นให้แก่ประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากประธาน
ก่อนเข้าร่วมประชุม 

เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ และผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าประชุมได้ และมีความประสงค์จะมอบ
ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะและระบุช่ือ นายพงษ์อินทร์ 
รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวท่ีปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ถูกต้องเรียบร้อย 
พร้อมเอกสารประกอบไปที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้าง
คลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โดยให้ถึงบริษัทก่อนวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 หรือ ณ สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ก่อนการเริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น) ซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี้แล้ว 

กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอให้ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ จัดประชุม 
สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังนี้  

1. ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องทำแบบคัดกรองตนเองผ่าน QR Code ก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วม ประชุม 
รวมทั้งบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของ 
กระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไอมีไข้ จาม มีน้ำมูก จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือ ผู้เข้าร่วม
ประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ท่ีจุดคัดกรองเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามจะไม่อนุญาตให้ เข้าบริเวณพื้นที่การจัด
ประชุม แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระได ้ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือ ประวัติการเดินทางของท่าน อาจะถือเป็น
ความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558  

2. ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างการผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทกำหนดจุดเพื่อคัดกรอบผู้เข้าร่วมประชุมก่อน 
เข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม และผู้เข้าร่วม ประชุมท่ีผ่านการ
คัดกรองจะต้องติดสติ๊กเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม ทำความ สะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่
จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ  



 

 

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

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

 

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

 

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

 

3. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ตอบแบบประเมิน
ตนเองเพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุ้นมี 1 เสียง 
2. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะตามแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค ไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ 
3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธาน จะเรียกถามว่าจะมีผู้ใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหรือไม่ เพื่อมิให้เป็นการ

เสียเวลาของผู้ถือหุ้นโดยส่วนรวม ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องกาเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ
งดออกเสียง ให้ยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก (  ) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในช่องที่ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบัตร
และชูมือข้ึน และส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนำไปตรวจนับ ทั้งนี้ ยกเว้นสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะมีคำสั่งระบุการ
ลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผู้รับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
จ. การนับคะแนนเสียง 

1. บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย 

2. ประธานจะประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ้นสุด
ลง โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าใด ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ส่งบัตร
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานได้ประกาศให้ที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
สิ้นสุดลงแล้ว บริษัทจะไม่นำเอาคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมคำนวณเป็นคะแนนเสียงอกีในวาระนั้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดจะกลับ
ก่อนปิดการประชมุ โปรดแจ้งเจ้าหน้าท่ีที่จุดลงทะเบียนหน้าห้องประชุมเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้หักคะแนนของท่านออกจากระบบกอ่น 
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สิ่งทีส่่งมาด้วย 5 
ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษทัเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

ชื่อ – สกุล นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม อายุ 68 ปี  
ท่ีอยู่ 333/185 หมู่ท่ี 3 ต.สันพระเนตร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210 
ตำแหนง่ในปัจจุบัน - ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- กรรมการบริษัท 
- กรรมการอิสระ 

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
ปริญญาโท : 
ปริญญาเอก : 

วิทยาศาสตร์ (ภูมิศาสตร์)มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
สาขาวิศวกรรมศาสตร์  (การประยุกต์ ใช้ ข้อมู ล
ดาวเทียมและเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัย
ปอลซาบาติเยร์ ประเทศฝรั่งเศส  

ประสบการณ์การทำงาน ปี 2559 – ปัจจบุัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 

บมจ. เชียงใหม่ริมดอย 
 

ปี 2554 – 2561 อธิการบดี มหาวิทยาลัยเนช่ัน 
ปี 2517 – 2554 อาจารย์ประจำภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ปี 2519 – 2554 หนึ่งในคณะทำงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 141/2017   
จำนวนปีท่ีดำรงตำแหน่ง
กรรมการ 

3 ปี 

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น 

กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไม่ใช่บรษิัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให้เกิด
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

:  ไมมี่ 
:  ไม่มี 
:  ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562 ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 

:  1/1 ครั้ง 
:  4/5 ครั้ง 

ส่วนได้เสยีในวาระการประชุม ไม่มี  
สัดส่วนหุ้นที่ถือ ณ 31 ธ.ค. 2562 0.02% (100,000 หุ้น) 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ของผู้บริหารกับบริษัท 

ไม่มี 

การมีส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย หรือนิติบุคคลทีอ่าจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือ ในช่วง 2 ปีที่ผา่นมา 
1. ไม่เป็น 
2. ไม่เปน็ 
3. ไมม่ี 

กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 
ผูใ้ห้บริการทางวิชาชพี (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหนา้ที่ได้อยา่งเป็นอิสระ (เช่น การซ้ือ / ขาย วัตถุดบิ / สินค้า / บริการ / 
การกู้ยืมเงิน / ให้กูย้ืมเงิน) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 
ข้อบังคบัของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผูถ้ือหุ้น 

ข้อ 32. การประชุมผู้ถือหุน้ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร 
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิน้สุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ  
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมือ่ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึง

มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น 
ๆ รวมกันไดจ้ำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 
ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 
ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่คร้ังใดจำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบ
เป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. น้ี ผู้ถือหุ้นตามวรรคส่ีต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการ
ประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท 

ข้อ 34. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นน้ัน ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรือ่งที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท
มหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดตอ่กันสาม 
(3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

ข้อ 35. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายีสิ่บห้า (25) คน หรือไม่
น้อยกว่ากึ่งหน่ึง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย
ได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบ
องค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุน้ได้เรียกนัดเพราะผู้ถอืหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือ
หุ้นน้ันมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะ ผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) 
วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่
ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
รายการดังต่อไปน้ี  

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่ 
(2) ชือ่ผู้รับมอบฉันทะ 
(3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 40. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุน้สามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 
(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดลุหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล 
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(4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเข้าประชุมผูถ้ือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุน้ในการออกเสียงลงคะแนน 
ข้อ 36. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็น

หนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่
ประธานกรรมการ หรือบุคคลซ่ึงประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มี
รายการดังต่อไปน้ี  

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะน้ันถืออยู่ 
(2) ชือ่ผู้รับมอบฉันทะ 
(3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ข้อ 38. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่าหน่ึง (1) หุ้น มีหน่ึง (1) เสียง การออกเสียง
ลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ 
ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 

ข้อ 39. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นน้ันให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปน้ี 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานใน

ที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด 
 (2) ในกรณีดังต่อไปน้ี ให้ถือว่าคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 
  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น 
  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท 
 (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น

เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมวีัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 
 (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 
 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุ้นกู้ 
 (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ 
ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่าห้า (5) คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจำนวน

กรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจ
เลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ รองประธานกรรมการมีหน้าที่ตามข้อบังคับในกิจการซ่ึง
ประธานกรรมการมอบหมาย 

ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผูถ้ือหุน้เลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปน้ี 
(1) ผู้ถือหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุน้ที่ตนถือ 
(2) ผู้ถือหุน้แต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยูเ่ลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน

เป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 
(3) บุคคลซ่ึงได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง

เลือกตั้งในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือ
จะพึงเลือกตั้งในคร้ังน้ันให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 
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ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง 

 กรรมการซ่ึงพ้นจากตำแหน่งตามวาระน้ีอาจไดรั้บเลือกให้เข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ 
การจ่ายค่าตอบแทน และโบนัสกรรมการ 
ข้อ 30. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด 
 กรรมการมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะ
กำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลาดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้

 ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากมีกรณีต้องจ่ายเบ้ียประชุมให้แก่กรรมการ ให้จ่ายเบ้ียประชุมแก่กรรมการซ่ึงได้แสดงตนเข้า
ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ความในข้อน้ีไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็น
กรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท  

 การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะตอ้งไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เปน็อสิระตามที่กฏหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด 

การจ่ายเงินปันผล 
ข้อ 47. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล เงิน

ปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน และการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 
 ในกรณีที่บริษัทยังจำหน่ายหุ้นไม่ครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว้ หรือบริษัทได้จดทะเบียนเพิ่มทุนแล้ว บริษัทจะจ่ายเงินปันผล

ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยออกเป็นหุ้นสามัญใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ือหุน้ก็ได้ 
ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถอืหุ้นได้เป็นคร้ังคราวเมือ่เห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเชน่น้ัน และเมื่อ

ได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นทราบในการประชุมคราวถัดไป 
ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงิน

ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว 
คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของ
บริษัทด้วยก็ได้ 

 เมือ่บริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ำมูลค่าหุ้น
ตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้ 

บัญชีการเงินและการสอบบัญชี 
ข้อ 52. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใน

การประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดย คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุน้ 

ข้อ 55. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซ่ึงออกไปน้ันกลับเข้ารับ
ตำแหน่งอีกก็ได้ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ  



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
แบบหนังสือมอบฉนัทะ  แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 
เขียนที.่.......................................................................... 

วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................สัญชาติ.............................................. 

อยูบ่้านเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)    
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ....................................หุน้ และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................เสียง ดังนี ้
  หุ้นสามญั..................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
  (1)..........................................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี         
อยู่บา้นเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวดั.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ 
  (2)..........................................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี        
อยู่บ้านเลขที.่....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ 
  (3)..........................................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี        
อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์.............................................. 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์  
เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย    
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น  ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

ลงช่ือ………………….........………..………………………………ผู้มอบฉันทะ 
                                              (……………………………………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                              (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูร้ับมอบฉนัทะ 
                                              (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                              (….…………………..……………………………………..) 
หมายเหต ุ

 ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมส่ามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
เขียนที.่.......................................................................... 

วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 
(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................สัญชาติ.............................................. 

อยู่บ้านเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
 (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ  บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)    
โดยถือหุน้จำนวนท้ังสิ้นรวม ....................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เทา่กับ.............................เสียง ดังนี ้
  หุ้นสามญั..................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
  (1)...........นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม................................................................................อาย.ุ.......67.........ปี 
อยูบ่้านเลขท่ี............333/185.............ถนน...........................-..........................ตำบล/แขวง......................สันพระเนตร...................... 
อำเภอ/เขต...............สันทราย.........................จังหวัด.................เชียงใหม่....................รหัสไปรษณีย์.............50210...................หรือ 
  (2)..........................................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ 
  (3)..........................................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
อยู่บ้านเลขที.่....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวดั.............................................................รหัสไปรษณีย์.............................................. 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์  
เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อืน่ด้วย    
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
   วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
     วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

สำหรับรอบปบีัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

 วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่า ง

กาลคร้ังท่ี 1/2563 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
         เห็นด้วย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                                  6.1 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ์
         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
                                  6.2 นางนฤมล กิมภากรณ ์
         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
                                  6.3 นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 
         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
                                  6.4 นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 
         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังผู้สอบบัญช ีและกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

 
 

ลงช่ือ………………….........………..………………………………ผู้มอบฉันทะ 
                                              (……………………………………………………………..) 

 
ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูร้ับมอบฉันทะ 

                                             (….…………………………………………………………..) 
 

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูร้ับมอบฉนัทะ 
                                             (….…………………..……………………………………..) 

 
ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูร้ับมอบฉันทะ 

                                       (….…………………..……………………………………..) 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไม่สามารถ

แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธท่ี 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ช้ัน 2 โรง
แรมดิเอม็เพรสพรีเมียร์ เลขท่ี 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหมจ่ังหวัดเชียงใหม่ หรือที่จะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

     วาระที.่...............เรื่อง ................................................................................................................ 
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

     วาระที.่...............เรื่อง ................................................................................................................ 
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

     วาระที.่...............เรื่อง ................................................................................................................ 
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ไดทุ้กประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังน้ี 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

     วาระที.่...............เรื่อง ................................................................................................................ 
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

     วาระที.่...............เรื่อง ................................................................................................................ 
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
      วาระที่................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
          ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
       ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
          ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
          ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 
 
 
 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 
แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  (แบบที่ใช้เฉพาะทีก่รณีผู้ถือหุ้นเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนที.่.......................................................................... 
วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

(1) ข้าพเจ้า.................................................................................................................สัญชาติ.............................................. 
อยู่บ้านเลขที.่.....................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย์..................................... 
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ............................................................................................... 
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เชียงใหม่รมิดอย จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจำนวนท้ังสิ้นรวม ....................................หุ้น และออกเสยีงลงคะแนนได้เท่ากับ.............................เสียง ดังนี ้
  หุ้นสามญั..................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เทา่กับ....................................เสียง 
  หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ....................................เสียง 
 (2) ขอมอบฉันทะให้ 
  (1)..........................................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
อยู่บา้นเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวดั.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ 
  (2)..........................................................................................................................................อายุ......................ปี 
อยู่บ้านเลขที.่....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย์........................................หรือ 
  (3)..........................................................................................................................................อาย.ุ.....................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวดั.............................................................รหัสไปรษณีย์.............................................. 
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์  
เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่
อื่นด้วย    
 (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะใหผู้้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ้ดงันี ้
   มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นท้ังหมดทีถ่ือและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได ้
   มอบฉันทะบางส่วน คือ 
   หุน้สามัญ..................................หุน้ และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................เสยีง 
   หุ้นบุริมสิทธิ..............................หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................เสยีง 
  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนได้ทั้งหมด............................เสียง 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี ้
   วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

     วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายปันผล ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลคร้ังท่ี 1/2563 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นดว้ย  งดออกเสียง 
 วาระที ่6 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 

       (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
       (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดงันี ้
   การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
          การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                                  6.1 นายเทอดศกัดิ์ โกไศยกานนท ์
         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
                                  6.2 นางนฤมล กิมภากรณ ์
         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
                                  6.3 นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 
         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
                                  6.4 นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 
         เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที่ 8 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญช ีและกำหนดคา่ตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2563 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 
 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

 วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 
     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังน้ี 

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 วาระที ่10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

     (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
     (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้

        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
 (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุน้ 
 (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีทีผู่้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

ลงช่ือ………………….........………..………………………………ผู้มอบฉันทะ 
                                             (……………………………………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                             (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                              (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                       (….…………………..……………………………………..) 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฎช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัส

โตเดยีน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับมอบอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่
สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบ

ประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 

 
 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุน้ของ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ช้ัน 2 โรง
แรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขท่ี 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ หรือทีจ่ะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 วาระที.่........................เรื่อง.................................................................................................................................... 
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที.่........................เรื่อง.................................................................................................................................... 
      (ก) ใหผู้้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจ้า ดังนี้ 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที.่........................เรื่อง.................................................................................................................................... 
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉนัทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี้ 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 วาระที.่........................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
      (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
      (ข) ใหผู้้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องข้าพเจ้า ดังนี ้
         การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
         การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
                                    ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
                                    ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 
                                    ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

 สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 
แผนที่สถานที่ประชุม 

โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เชียงใหม่ 

 
เบอร์โทร :     053-253199   . 


