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ที่ AGM/2563 
วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

เรื่อง  แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข) 

เรียน  กรรมการและผู้จัดการ 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
 
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 

2563 เวลา 14.00 น. ดังนี ้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562  
 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

เห็นด้วย 361,673,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรับทราบรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 361,673,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  

4. อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุนใน
ปี 2562 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 361,673,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  
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5. อนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 เป็นเงินสดใน
อัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงิน 6.0 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร (งบเฉพาะกิจการ) โดย
บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวไปแล้วเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา  
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 361,673,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2563 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายเทอดศักดิ์  โกไศยกานนท์  2) นางนฤมล กิมภากรณ์  3) นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์                
และ 4) นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็น
รายบุคคล ดังนี้ 
6.1 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์  

เห็นด้วย 361,673,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  

6.2 นางนฤมล กิมภากรณ์ 
เห็นด้วย 361,673,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  

6.3 นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ 
เห็นด้วย 361,673,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  

6.4 นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ์ 
เห็นด้วย 361,673,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  
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7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ดังนี ้
1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2562 ดังนี ้

ตำแหน่ง 
ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ปี 2562 

ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) 

 ปี 2563 
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม 

2) ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน  
โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2563 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ค่าเบี้ย
ประชุมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป  
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 361,673,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  

8. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 

1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือ 
3) นางพรทิพย์ เลิศทนงศักดิ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 หรือ 
4) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211 

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความ
เห็นชอบผู้สอบบัญชีเป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทน  
ในการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2562 เท่ากับ 1,220,000 บาท) 
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 361,773,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  
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9. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 จำนวน 5 ข้อ ดังนี้ 

 • ในหมวดที่ 4 ข้อ 28 
 • ในหมวดที่ 5 ข้อ 34, 36, 37 และ 41 

ดังมีรายละเอียดดังนี้ 

ขัอบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุม

ด้ วยตน เองหรื อ โดยการประ ชุ มผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
  
นอกเหนือจากข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณี
เป็ น ก ารป ระ ชุมผ่ าน สื่ ออิ เล็ กท รอนิ กส์  
กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งหมดจะต้องอยู่ใน
ราชอาณาจักร และกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
จำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ขององค์
ประชุมจะต้องอยู่ในท่ีประชุมแห่งเดียวกัน และ
จะต้องกระทำผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มี
กระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้าน
สารสนเทศโดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้ง
เสียงและภาพ (แล้วแต่กรณี) ของกรรมการ
ผู้ เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดการประชุม 
รวมทั้งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจาก
การบันทึกดังกล่าว และระบบควบคุมการ
ประชุมต้องมีองค์ประกอบพื้นฐานเป็นไปตาม
ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร เรื่อง มาตรฐานการรักษาความ
มั่ น ค งปลอดภั ยของการป ระ ชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไข
เพิ่มเติม 

ข้อ 28. ในการประชุมคณะกรรมการซึ่งเป็นการประชุม
ด้ วยตน เอ งห รื อ โดยการป ระ ชุ ม ผ่ าน สื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมการไม่
น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ ง (1/2) ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท 
หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 34.  การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ 
ท้องที่อันเป็นท่ีตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ
จังหวัดใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ ณ 
ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือ   ผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือ
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ขัอบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
คณะกรรมการจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่าน
สื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้
คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม 
และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วย
รายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า
เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อ
พิ จ า ร ณ า  พ ร้ อ ม ทั้ ง ค ว า ม เห็ น ข อ ง
คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
สาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน 

ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ไม่ว่า
จะเป็นการประชุมด้วยตนเอง หรือโดยการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา 
ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อ
ที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดย
ระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่อ
อนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็น
ของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ 
ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วย
บริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า
เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำ
บอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน
สาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) 
วัน ทั้งนี้ หากการประชุมในคราวนั้นเป็นการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถ
จั ด ส่ งห นั งสื อ เ ชิญ ป ระ ชุ ม แ ล ะ เอ ก ส า ร
ประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ 

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วม
ประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวน  ผู้ถือหุ้นท้ังหมด 
และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 
เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ช่ัวโมง 
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือ
หุ้ น ได้ เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้ นร้องขอ การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้น
นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้อง

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุม
ด้ วยตน เอง ห รื อ โดยการประ ชุมผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่
น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้อง
มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบ
เป็นองค์ประชุม 
 
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด 
เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ ง (1) ช่ัวโมง 
จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือ
หุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุม
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ขัอบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับท่ีเสนอแก้ไขใหม ่
ขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนั งสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน 
ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่
จำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

เป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่
เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัด
ประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม 
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์
ประชุม 

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท

ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่
บุคคลอื่น 

(ข) การซื้ อหรือรับ โอนกิจการของ
บริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็น
ของบริษัท 

(ค) การทำ แก้ ไข  หรือ เลิ กสัญ ญ า
เกี่ ยวกับการให้ เช่ากิ จการของ
บ ริ ษั ท ทั้ ง ห ม ด ห รื อ บ า งส่ ว น 
ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคล
อื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
การร่วมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการ
ออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

ข้อ 41. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัท

ทั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่
บุคคลอื่น 

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัท
อื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของ
บริษัท 

(ค) การท ำ แก้ ไข  ห รือ เลิ กสัญ ญ า
เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัท
ทั้ ง ห ม ด ห รื อ บ า ง ส่ ว น 
ที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่น
เข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ
รวมกิจการกับบุ คคลอื่ น  โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน 

(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

(จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการ
ออกหุ้นกู้ 

(ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 
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ทั้งนี้ รายละเอียดการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ระบุในวาระที่ 9 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2563 ระบุเรื่องพิจารณาการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท จำนวน 6 ข้อ (ข้อ 28, 34, 36, 37, 38 และ 41) โดยรวมถึงข้อบังคับ
ในหมวดที่ 5 ข้อ 38 เรื่องการมอบฉันทะในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในขณะนั้นยังไม่มีการกำหนดแนวทางในเรื่อง
ดังกล่าวออกมาอย่างชัดเจน จึงได้ระบุถ้อยคำที่จะแก้ไขไว้ว่า 

“ในการประชุมผู้ถือหุ้น เฉพาะกรณีมาประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน
แทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบท่ีนายทะเบียนตามกฎหมายว่า
ด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม
ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้  

(1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนัน้ถืออยู ่

(2) ช่ือผู้รับมอบฉันทะ 

(3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน” 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากบริษัทได้รับคำแนะนำจากนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดว่า การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 
ดังกล่าว เป็นการจำกัดสิทธิของผู้ถือหุ้นในการมอบฉันทะ บริษัทจึงเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ
ของบริษัทจำนวน 5 ข้อ คือ ข้อ 28, 34, 36, 37 และ 41  
โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

 สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เห็นด้วย 361,773,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 % 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไม่นำมาคำนวณ)  

 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) 

  
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์) 
   ประธานกรรมการ 


