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หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอวาระการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 

สำหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 

------------------------------------------- 

วัตถุประสงค 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผูถือหุน และการปฏิบัติตอผูถือหุน

อยางเทาเทียมกัน ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงไดกำหนดหลักเกณฑนี้ขึ้น เพื่อเปดโอกาสและอำนวยความสะดวกใหผูถือหุนสวน

นอยเสนอวาระการประชุมเปนการลวงหนา และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 

กอนหนาท่ีจะมีการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ต้ังแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 จนถึง วันท่ี 31 มกราคม 2565 

หลักเกณฑและขั้นตอน 

 1.  คุณสมบัติของผูถือหุน 

ผูถือหุนท่ีมีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท จะตองเปนผู

ถือหุนของบริษัท โดยเปนผูถือหุนคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุนและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละ 5 ของ

จำนวนสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท และถือหุนอยางตอเน่ืองไมนอยกวา 12 เดือน นับจากวันท่ีถือหุนจนถึงวันท่ีเสนอวาระ

การประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท 

 2.  รายละเอียดขอมูลประกอบการพิจารณา 

ผูถือหุนจะตองนำสงเอกสารและขอมูลประกอบการพิจารณา ดังน้ี 

 2.1  หลักฐานแสดงตน ไดแก 

  กรณีผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดา :  -   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ 

- สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ 

- ใบตางดาวในกรณีท่ีผูถือหุนเปนชาวตางประเทศ หรือ 

- สำเนาบัตรขาราชการ หรือ  

- สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ 

- สำเนาใบอนุญาตขับข่ีท่ียังไมหมดอายุ พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

  กรณีผูถือหุนเปนนิติบุคคล :  -   สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลฉบับลาสุด (อายุไมเกิน 3 เดือน) และสำเนาบัตร

ประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเปนชาวตางประเทศ) ของ

กรรมการผูมีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ที่ยังไมหมดอายุพรอมลงนามรับรอง

สำเนาถูกตอง และในกรณีที่ผูถือหุนเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในตางประเทศ 

จะตองมีโนตารีพับลิครับรองความถูกตองของเอกสารดวย  

หากมีการแกไขคำนำหนาชื่อ ชื่อ หรือชื่อสกุล จะตองแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนแปลงดังกลาว พรอมลงนามรับรอง

สำเนาถูกตอง 
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 2.2  หลักฐานการถือหุน ไดแก 

   สำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย หรือหลักฐานอื่นจากบริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จำกัด 

หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือผูรับฝากทรัพยสิน (Custodian) หรือสำเนาใบหุน ที่แสดงสัดสวนการถือหุน

ตามขอ 1. พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตอง 

 2.3  ผูถือหุนท่ีมีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถวนตามขอ 2.1 และ 2.2 จะตองแจงช่ือ ท่ีอยู และหมายเลขโทรศัพท โดยกรอก

ในแบบฟอรมตามความประสงค ดังน้ี  

  (1) แบบ 1. แบบเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระการประชุม หรือ 

  (2) แบบ 2. แบบเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับคัดเลือกเปนกรรมการ 

   ทั ้งนี ้ ผู ถือหุ นสามารถดาวนโหลดแบบฟอรมดังกลาวไดจากเว็บไซตของบริษัท www.cmrd.co.th โดยใหใช

แบบฟอรม 1 ฉบับ สำหรับการเสนอวาระ 1 วาระ หรือเสนอช่ือกรรมการ 1 ราย เทาน้ัน หากมีการเสนอวาระหลายวาระ

หรือเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการหลายราย ใหจัดทำแบบฟอรมแยกคนละฉบับสำหรับแตละวาระหรือแตละรายกรรมการ 

   ในกรณีผูถือหุนหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเปนกรรมการ ใหผูถือหุนกรอกรายละเอียด

ของตนและลงลายมือชื่อในแบบฟอรมใหครบทุกราย ตลอดจนแนบหลักฐานแสดงตน และหลักฐานการถือหุนของผูถือ

หุนแตละราย (พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองโดยเจาของเอกสารแตละราย) ใหครบถวน แลวรวบรวมสงเปนชุด

เดียวกัน โดยใหมอบอำนาจใหผูถือหุนรายใดรายหน่ึง เปนผูแทนในการติดตอกับบริษัท และใหถือวาการท่ีบริษัทติดตอกับ

ผูแทนดังกลาวเปนการติดตอกับผูถือหุนทุกราย 

 2.4  สำหรับการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ ผูถือหุนจะตองใหขอมูลเพ่ิมเติม ดังตอไปน้ี  

  (1) เอกสารประกอบการพิจารณาดานคุณสมบัติ ไดแก ขอมูลสวนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติ

การฝกอบรมของบุคคลท่ีเสนอช่ือเพ่ือเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ 

  (2) หนังสือใหความยินยอมจากบุคคลท่ีเสนอช่ือเพ่ือเขารับคัดเลือกเปนกรรมการ 

  (3) คำรับรองของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการวาตนไมมีลักษณะตองหามตามกฎหมาย และมี

คุณสมบัติครบถวนตามกฎหมาย และกฎเกณฑที่เกี่ยวของ ไดแก กฎหมายหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ

กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศตลาด

หลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และกฎระเบียบและขอบังคับของบริษัท รวมท้ัง

หลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 

  (4) รายละเอียดเก่ียวกับบุคคลท่ีเสนอช่ือเพ่ือเขารับการคัดเลอืกเปนกรรมการซึ่งมีประโยชนตอการพิจารณาตัดสนิใจ เชน 

ขอเท็จจริง เหตุผล ประเด็นพิจารณา และขอมูลอ่ืนท่ีผูถือหุนเห็นวาจำเปนและสมควรตองช้ีแจงเพ่ิมเติม 

 3.  เกณฑการพิจารณาบรรจุ/ไมบรรจุเปนวาระการประชุม และ เสนอ/ไมเสนอ ชื่อบุคคลเปนกรรมการ 

 3.1  กรณีเสนอวาระการประชุม 

  (1) เลขานุการบริษัทจะเปนผูพิจารณากลั่นกรองเรื่องในเบ้ืองตนกอนสงใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา 

  (2) เรื่องตอไปน้ีจะไมไดรับการบรรจุเปนวาระการประชุม 

   ก. เปนเรื่องท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกำหนดในขอ 1. และ 2.  

http://www.cmrd.co.th/
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ข. เปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการดำเนินธุรกิจปกติของบริษัท และขอเท็จจริงท่ีกลาวอาง โดยผูถือหุนมิไดแสดงถึงเหตุอัน

ควรสงสัยเก่ียวกับความไมปกติของเรื่องดังกลาว 

ค. เปนเรื่องท่ีอยูนอกเหนืออำนาจท่ีบริษัทจะดำเนินการใหเกิดผลตามท่ีประสงค 

ง.  เปนเรื่องที่ผูถือหุนไดเคยเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื ่อพิจารณาแลวในรอบ 12 เดือนที่ผานมา และเรื่อง

ดังกลาวไดรับมติสนับสนุนดวยคะแนนเสียงนอยกวารอยละ 10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท 

เวนแตขอเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหมจะไดเปลี่ยนแปลงไปอยางมีนัยสำคัญจากขอเท็จจริงในขณะท่ีนำเสนอ

ตอท่ีประชุมผูถือหุนในครั้งกอน 

จ. เปนเรื่องท่ีบริษัทไดดำเนินการแลว 

ฉ. เปนเรื่องท่ีผูถือหุนใหขอมูลไมครบถวน หรือไมถูกตอง หรือเสนอมาไมทันภายในกำหนด 

ช. เปนเรื่องท่ีขัดกับวัตถุประสงค ขอบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือขอบังคับ

ของหนวยงานราชการ หรือองคกรท่ีเก่ียวของกับการดำเนินงานของบริษัท 

ซ. เปนเรื่องท่ีเปนการเสนอเพ่ือประโยชนของบุคคล หรือกลุมบุคคลโดยเฉพาะไมเปนประโยชนตอผูถือหุนโดยรวม 

หรือเสียหายอยางมีนัยสำคัญตอผูถือหุนโดยรวม หรือคณะกรรมการเห็นวาไมควรบรรจุเปนวาระ 

ฌ. กรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด 

  (3) ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทเห็นวาไมควรบรรจุเรื่องท่ีเสนอเปนวาระการประชุมเลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจง

ใหผูถือหุนดังกลาวทราบโดยเร็ว 

  (4) ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหบรรจุเรื่องที่เสนอเปนวาระการประชุมบริษัทจะบรรจุเปนวาระไวใน

หนังสือเชิญประขุมสามัญผูถือหุน 

 3.2  กรณีเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับเลือกตั้งเปนกรรมการ 

  (1) เลขานุการบริษัทจะเปนผู พิจารณากลั ่นกรองเรื ่องในเบื้องตนกอนสงใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนพิจารณาคุณสมบัติ และความเหมาะสมของบุคคลท่ีเสนอช่ือเพ่ือเขารับคัดเลือกเปนกรรมการ 

  (2) ในกรณีท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลท่ีเสนอช่ือเพ่ือเขารับการคัดเลือก

เปนกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคล

ดังกลาวใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตอไป 

  (3) ในกรณีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนหรือคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลท่ีเสนอช่ือ

เพื่อเขารับคัดเลือกเปนกรรมการ ไมมีคุณสมบัติหรือความเหมาะสม เลขานุการบริษัทจะสงหนังสือแจงใหผูถือหุน

ดังกลาวทราบโดยเร็ว 

  (4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลท่ีเสนอช่ือเพ่ือเขารับคัดเลือกเปนกรรมการ มีคุณสมบัติและ

ความเหมาะสม บริษัทจะบรรจุชื่อบุคคลดังกลาวเปนบุคคลที่ไดรับเสนอชื่อเพื่อเขารับคัดเลือกเปนกรรมการ ไวใน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน 
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 4.  ชองทางรับเร่ือง 

ผูถือหุนสามารถกรอก ลงนาม และนำสงแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม (แบบ 1.) หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพ่ือ

เขารับคัดเลือกเปนกรรมการ (แบบ 2.) พรอมแนบเอกสารหลักฐานประกอบใหครบถวน โดยสงใหถึงบริษัทภายในวันท่ี      

31 มกราคม 2565 ดวยตนเองหรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียน ตามท่ีอยูขางลางน้ี 

 

 

 

  

 ทั ้งนี ้ ผ ู ถ ือหุ นอาจนำสงสำเนาเอกสารอยางไมเปนทางการผานทางจดหมายอิเล็กทรอนิกสมาที ่ เลขานุการบริษัท 

kanjana.c@cmrd.co.th กอนนำสงเอกสารตนฉบับ 

 5.  กำหนดระยะเวลารับเร่ือง 

 บริษัทจะเปดรับแบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม (แบบ 1.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับเลือกตั้งเปน

กรรมการ (แบบ 2.) ต้ังแตบัดนี้จนถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 

 

ถึง เลขานุการบริษัท 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

164/34-36 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน  

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50100 

mailto:kanjana.c@cmrd.co.th

