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1 

 
ท่ี AGM/2565 

วันท่ี 1 เมษายน 2565 

เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 
เรียน  ทานผูถือหุน 
สิ่งท่ีสงมาดวย  

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564  
2. รายงานประจำป 2564 พรอมงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
3. ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหน่ึง 
4. เอกสาร หรือหลักฐานการแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 
5. ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 
6. ขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
8. แผนท่ีสถานท่ีประชุม  

ดวยคณะกรรมการบริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “CRD”) ไดมีมติใหกำหนดวันประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจำป 2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม เลขที่ 199/42 
ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 เพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 ซึ่งท่ีประชุมไดพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ตามวาระท่ีกำหนดในหนังสือเชิญประชุม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 1  
ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกรายละเอียดไวอยางถูกตอง ครบถวนแลว จึงเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564  
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2564 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบป 2564 โดยบริษัทไดนำสงและเผยแพรผานทางตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย และไดนำเสนอไวในรายงานประจำป 2564 แลว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2564 
การลงมติ: วาระน้ีเปนวาระเพ่ือทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบญัชี
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอบังคับของบริษัท 
ขอ 54. ซึ่งกำหนดใหบริษัทตองจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัท 
และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนำเสนอใหผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน
รายงานประจำป 2564 ตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2 

บริษัทของดแจกของท่ีระลึกใหแกผูถือหุน เพ่ือใหสอดคลองกับแนวทางท่ีหนวยงานกำกับดูแลไดรณรงคใหลด/เลิกการแจกของท่ีระลึก 
ในการประชุมผูถือหุน อยางไรก็ดี บริษัทไดจัดเตรียมเครื่องดื่มและอาหารวางรับรองสำหรับผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมารวมประชุม 

และเพ่ือสุขอนามัยท่ีดีของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะท่ีมารวมประชุมทุกทาน กรุณาสวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเขารวมการประชุม  
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผานการตรวจสอบโดยผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตและผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบรวมท้ังคณะกรรมการบริษัทแลว 
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย  
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัตบิริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอบังคับของบริษัท 
ขอ 51. ซึ่งกำหนดไววา “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิ
ประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุน 
จดทะเบียน”  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 ไวเปน 
ทุนสำรองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท 
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง)  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลประจำป 2564  
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และขอบังคับบริษัท ขอ 
49. ซึ่งกำหนดหามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิให
จายเงินปนผล ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย โดย
พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลประจำป 2564 เนื่องจาก
บริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท 
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2565 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอบังคับของบริษัท 
ขอ 18. ซึ่งกำหนดให กรรมการตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผูถือหุนแตละป 
โดยการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระ จำนวน 4 ทาน คือ  
1) นายประวัติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

กรรมการอิสระ  
2) นายธีรพัฒน  จิรพิพัฒน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ  
3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ  
4) นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ กรรมการ 

บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรบัการพิจารณาเลือกตัง้เปนกรรมการบรษัิท ตั้งแตวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2564 
ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2565 โดยไดเผยแพรรายละเอียดบนเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวไปยังผู ถือหุ นผานทางตลาด
หลักทรัพยฯ แลว แตเมื่อครบกำหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลใหบริษัทพิจารณา  
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 
2565 ทั้ง 4 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการและตำแหนงอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากไดพิจารณาคุณสมบัติของ
กรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระแลวเห็นวากรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหามแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการตามกฎหมาย และไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง โดยมีรายละเอียดการเสนอแตงตั้ง ดังน้ี 
1) นายประวัติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน / 

กรรมการอิสระ  
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2) นายธีรพัฒน  จิรพิพัฒน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ  
3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ  
4) นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ กรรมการ 
ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอช่ือเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหน่ึง ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 3 
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแตงตั้งเปนรายบุคคล 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอบังคับบริษัท ขอ 
32. ซึ่งกำหนดใหกรรมการมีสิทธิไดรบัคาตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ ซึ ่งไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมที่สอดคลองกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรบั และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเคียงกัน จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 ดังน้ี 
1. คาเบ้ียประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอยตอครั้งการประชุม มีอัตราเทากับป 2564 ดังน้ี 

2. คาตอบแทนในรูปแบบอื่น เชน โบนัสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผูจดัสรรใหกรรมการแตละทาน โดยขึ้นอยูกับผล
การดำเนินงานของบริษัท 

ท้ังน้ีคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจำป 2565 รวมท้ังสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท และใหคาเบ้ียประชุม
ดังกลาวมีผลบังคับใชตั ้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป จนกวาที ่ประชุมสามัญผูถือหุ นประจำป 2565 จะอนุมัติ
เปลี่ยนแปลงเปนอยางอ่ืน 
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุม 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2565  
ขอเท็จจริงและเหตุผล: เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอบังคับบริษัท ขอ 
57. ซึ่งกำหนดวา “ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัททุก
ป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 
44/2556 ซึ่งกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี เมื่อไดปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 7 รอบปบัญชี  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีประจำป 2565  

1) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือ 
2) นางพรทิพย เลิศทนงศักดิ์  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 หรือ 
3) นางสาวสุนันทา คำสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8207 หรือ 
4) นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211  

ตำแหนง 
คาตอบแทนในรูปแบบ
เบ้ียประชุม (บาท/คร้ัง) 

ป 2564 

คาตอบแทนในรูปแบบเบ้ีย
ประชุม (บาท/คร้ัง) ป 2565 

(ท่ีจะเสนอ) 
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการท่ีไดรับเงินเดือนประจำในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 
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หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีคาตอบแทนในการสอบบัญชี
ประจำป 2565 เปนเงินจำนวน 1,380,000 บาท (คาตอบแทนป 2564 เทากับ 1,300,000 บาท) 
การลงมติ: วาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) 

วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
ขอเท็จจริงและเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไววาผูถือหุนซึ่งมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมดจะขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกำหนดไว
ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมี
การพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งน้ี 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรใหมวีาระอื่น ๆ ไวเพื่อใหผูถือหุนเสนอวาระ สอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแก
คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป 
การลงมติ: วาระน้ีจะไมมีการลงคะแนน ยกเวนกรณีผูถือหุนไดเสนอวาระที่จะตองมีการพิจารณาลงคะแนนก็ใหปฏิบัติตาม
กฎหมายท่ีเก่ียวของตอไป 

จึงขอเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน 

กรณีท่ีทานประสงคจะแตงตั้งบุคคลอ่ืนเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งน้ี โปรดกรอกรายละเอียด
และลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง (หนังสือมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 7) สวนผูถือหุนท่ีเปน 
ผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน โปรดใชหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. เทาน้ัน กรณีผูถือหุน
ประสงคจะมอบฉันทะใหแกกรรมการอิสระเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบ
ฉันทะ โดยคณะกรรมการบริษัทไดเสนอช่ือกรรมการอิสระท่ีจะเปนผูรับมอบฉันทะแทนทานปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 5 

ทางบริษัทไดจัดเตรียมพาหนะสำหรับการเดินทางจากสนามบินเชียงใหม มายังสถานที่ประชุมเพื่ออำนวยความสะดวกใหแก
ทานผูถือหุนท่ีประสงคจะเดินทางมารวมประชุมดังกลาว โดยจุดนัดพบ ณ ประตูทางออก 2 สนามบินเชียงใหม ซึ่งจะมีพนักงานถือปายรอ
รับทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะในบริเวณดังกลาว เวลารถออก 11.30 น. ท้ังน้ี ขอใหทานผูถือหุนแจงความประสงคลวงหนา 7 วันกอน
วันเดินทางไดที่ สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท หมายเลขโทรศัพท 053-271420 ตอ 107 หรือ 081-5948805 หรือโทรสาร 053-
818465 หรืออีเมล kanjana.c@cmrd.co.th ท้ังนี้ขอสงวนสิทธิ์ใหแกผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 
เทานั้น 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

  
 

 ประธานกรรมการบริษัท 

mailto:kanjana.c@cmrd.co.th
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1 สิ่งท่ีสงมาดวย 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เมื่อวันท่ี 21 เมษายน 2564 
เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมยีร เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50100 

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหนาที่เปนผูดำเนินการประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวมประชุม กลาว
แนะนำมาตราการในการเขาประชุมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วาบริษัทมีความ
ตระหนัก และหวงใยสุขอนามัยตอความเสี่ยงของการแพรระบาดในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ จึงขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทาน 
สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวมการประชุม ไมเคลื่อนยาย เปลี่ยน หรือเลื่อนเกาอีอ้อกจากตำแหนงที่จัดไวให สำหรับผูถือหุนท่ี
ประสงคจะสอบถามในท่ีประชุม บริษัทขอใหสงคำถามใหแกเจาหนาท่ีของบริษัท เพ่ือจัดสงคำถามใหแกประธานท่ีประชุมตอไป ท้ังน้ี บริษัท
ของดใหบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณหองประชุม เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาด และไดกลาวแนะนำกรรมการ
บริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ ดังตอไปน้ี 

กรรมการ 
1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
2. นายประวัติ  สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและ

พิจารณาคาตอบแทน (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
3. นายอนันต สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
4. นายพงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
5. นางนฤมล กิมภากรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ 
7. นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ กรรมการ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
8. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการ/ กรรมการผูจัดการ 
9. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ 
10. นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ 
11. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร 
1. นางพัชรินทร  ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

ผูสอบบัญชี 
1. นางสาวสุนันทา คำสุข  บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 
1. นายสุพล  คาพลอยด ี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 
1. นายโชษิต เดชวนิชยนุมตัิ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
2. นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ท่ีปรึกษากฎหมาย 
1. นางสาวพิสมัย ชูวงศโกมล บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคานซิล จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
2. นายชาติพร บารมี บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคานซิล จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

 ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษัททำหนาที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อใหการประชุมดำเนินไปอยางเรียบรอย 
นางกาญจนา ชัยมังกร ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแตละวาระ 
ใหท่ีประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 
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วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนท่ีตนถืออยูโดยถือวา 1 หุน เทากับ 1 เสียง  
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเทากัน 

ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ไดแจงไวในหนังสือ
เชิญประชุม โดยกรรมการจะช้ีแจงในรายละเอียดของแตละวาระ  

3. การลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อใหเจาหนาที่ของ
บริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือนำไปหักจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย
ในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเปนผลการนับคะแนนรวมจากผูถือหุนที่มาดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะ ยกเวนวาระที่ 2 
เปนการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ซึ่งเปนเรื่องเพื่อทราบ และวาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ จะไมมีการลงมติ สวน
วาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564 เพื่อใหสอดคลองกับแนว
ทางการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี การลงมติแตงตั้งกรรมการจะพิจารณาเปนรายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนนใหแก
เจาหนาท่ีภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันน้ี 

4. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ัน ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู
ถือหุนที่ตองการสอบ เขียนชื่อ นามสกุล พรอมเขยีนแจงวาเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองหรือไดรับมอบฉันทะ และเขียนคำถามท่ี
ประสงคจะสอบถามลงบนกระดาษท่ีเจาหนาท่ีไดจัดเตรียมไวให และยกมือข้ึนเพ่ือสงกระดาษคำถามใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทและมอบ
ใหแกประธานดำเนินการตอบคำถามตอไป โดยการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอใหแสดงความคิดเห็นและสอบถามใหตรงตามวาระอยาง
กระชับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอ่ืน ๆ ไดใชสิทธิและเพ่ือการบริหารการประชุมใหอยูในเวลาท่ีกำหนด หากผูถือหุนมีคำถามท่ีไมตรง
กับวาระท่ีพิจารณา ขอใหสอบถามในวาระสุดทายของการประชุม  

5. หากทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดประสงคจะออกจากที่ประชุมกอนปดการประชุม และประสงคจะลงคะแนนในวาระที่เหลือ 
ขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือชื่อ สงใหเจาหนาที่บริษัทกอนการออกจากหองประชุม เพื่อทางบริษัทจะทำการบันทึก
คะแนนเสียงของทานไวในระบบ 

6. เง่ือนไขในการอนุมัติมติในแตละวาระ มีดังน้ี 

• วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 
วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 

• วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม คือ วาระท่ี 7 และ 

• วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน คือ วาระท่ี 9 

 เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนอยางนอย 
1 ทาน มารวมเปนอาสาสมัครและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน แตไมมีผูใดอาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนน คณะกรรมการบริษัท
จึงมอบหมายใหทีมงานของบริษัทดำเนนิการนับคะแนนในแตละวาระ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายรวมตรวจสอบการนับคะแนนอยางเปนอิสระ 
และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดมอบหมายให นางสาวลัดดา ฐิติเกียรตพิงศ เปนตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผู
ลงทุนไทยเขารวมประชุมดวย 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหที่ประชุมทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันนี้ มีผูถือหุนเขาประชมุดวย
ตนเองจำนวน 3 คน รวมจำนวนหุนได 666,703 หุน และผูรับมอบฉันทะจำนวน 43 คน รวมจำนวนหุนได 337,800,371 หุน รวมเปนผูถือ
หุนท้ังท่ีมาดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขาประชุมท้ังสิ้นจำนวน 46 คน รวมจำนวนหุนได 338,467,074 หุน คิดเปนรอยละ 67.69 ของจำนวน
หุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

 จากนั้น นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหที่ประชุมทราบตอไปวา บริษัทไดทำการเรียนเชิญและแจงขอมูลเกี่ยวกับการประชุม
ในครั้งนี้ใหผูถือหุนรับทราบผาน 3 ชองทาง โดยการ 1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนทุกทานทางไปรษณีย 2) ลงประกาศ
ทางหนังสือพิมพ และ 3) แจงรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระการประชุม
ลวงหนา และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 
แตเมื่อครบกำหนดไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหบริษัทพิจารณา  
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 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ ทำหนาท่ีเปนประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะท่ี
เขารวมประชุม และแจงตอที่ประชุมวาขณะนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับ
ของบริษัทแลว จึงขอเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอท่ีประชุมวา บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันท่ี 29 มกราคม 2564 โดย
บริษัทไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563 

 ประธานมอบหมายใหนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจัดการ และนางพัชรินทร ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการสายงาน
บัญชีและการเงินเปนผูรายงานในวาระน้ี โดยบริษัทไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบป 2563 ไวในรายงานประจำป 2563 ที่ไดจัดสงใหแกผู
ถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 นางพัชรินทร ธรรมถนอม ไดรายงานผลการดำเนินงานในรอบป 2563 ใหผูถือหุนทราบวา ในป 2563 บริษัทมีรายไดแบงออกเปน 
2 สวน ไดแก  

1. รายไดจากงานรับเหมากอสรางจำนวน 765 ลานบาท โดยเปนรายไดจากงานโครงการตอเน่ืองจำนวน 627 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 82 ของรายไดจากโครงการกอสรางท้ังหมด และจากโครงการท่ีเกิดข้ึนใหมในป 2563 จำนวน 138 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 18 ซึ่งรายไดจากงานรับเหมากอสรางน้ีลดลงเมื่อเทียบกับรายไดในป 2562 เทากับ 583 ลานบาท คิดเปนลดลงรอย
ละ 43 โดยรายไดที่ลดลงนี้ เนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สงผลใหโครงการท่ี
บริษัทชนะการประมูลชะลอแผนการกอสรางออกไป และมีโครงการที่อยูในระหวางการกอสรางบางพื้นที่ไดรับคำสั่งหาม
เคลื่อนยายคนงานเขาออกจากพื้นที ่(Lockdown) และคำสั่งใหหยุดทำงานในชวงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2563 ทำให
รายไดไมเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทคาดการณไว ท้ังน้ี สัดสวนรายไดรับเหมากอสรางแบงตามกลุมลูกคาซึ่งแบงออกเปน 2 
กลุม มีสัดสวนรายไดกลุมลูกคางานเอกชนจำนวน 448 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59 และกลุมลูกคางานราชการจำนวน 317 
ลานบาท คิดเปนรอยละ 41 และ  

2. รายไดจากการใหบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ จำนวน 26 ลานบาท 

 ในป 2563 บริษัทขาดทุนขั้นตน 57 ลานบาท และขาดทุนสุทธิ 91 ลานบาท สาเหตุสำคัญที่บริษัทมีผลขาดทุนเนื่องมาจากการ
แพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทำใหลูกคาชะลอการเปดโครงการ มีการขยายระยะเวลาการกอสรางออกไป สงผลใหตนทุน
เพ่ิมสูงข้ึนจากตนทุนท่ีบริษัทประมาณการไว คาใชจายในการบริหาร จำนวน 53 ลานบาท ลดลงจากป 2562 จำนวน 14 ลานบาท คาใชจาย
ที่ลดลงเนื่องมาจากคาใชจายพนักงาน คาใชจายสำนักงาน และคาใชจายในการเดินทางลดลง อัตราสวนทางการเงิน ROA รอยละ -10.15 
และ ROE รอยละ -22.86 ฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 2563 บริษัทมีสินทรัพยรวม จำนวน 835 ลานบาท ลดลงจากป 2562 จำนวน 
122 ลานบาท สาเหตุท่ีลดลงเน่ืองมาจากบริษัทมีลูกหน้ีการคาและรายไดท่ียังไมไดเรียกชำระลดลง หน้ีสินรวมจำนวน 487 ลานบาท ลดลง
จากป 2562 จำนวน 22 ลานบาท สาเหตุท่ีลดลงเน่ืองมาจากบริษัทมีเจาหน้ีการคาท่ีมีการซื้อวัสดุลดลง และเจาหน้ีตั๋วแลกเงินท่ีมีการชำระ
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คืนตามครบกำหนด สวนของผูถือหุนของบริษัทจำนวน 348 ลานบาท ลดลงจากป 2562 จำนวน 100 ลานบาท เนื่องมาจากการขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปจำนวน 94 ลานบาท และมีการจายเงินปนผลระหวางกาลจำนวน 6 ลานบาท D/E Ratio เพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี 1.40 เทา  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานแจงวา
เน่ืองจากเปนวาระเพ่ือทราบจึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 112 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 54. ซึ่งกำหนดใหบริษัทตองจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชี
ของบริษัท และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนำเสนอใหผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 
และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำป 
2563 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
(ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมตอินุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย  

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 51. ซึ่งกำหนดไววา “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวารอยละหา (5) ของ
กำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองน้ีจะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” 

 เน่ืองจากในป 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 ไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวย
คะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมตัิงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติงดการจายปนผลประจำป 2563 เพ่ิมเติมใหแกผูถือหุน 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และ
ขอบังคับบริษัท ขอ 49. ซึ่งกำหนดไววา “หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู
หามมิใหจายเงินปนผล” ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณา
จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เน่ืองจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อยางไรก็ตาม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2563 ไดมี
มติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.012 บาทตอหุน คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจำนวน 6.00 ลานบาท โดยบริษัทไดจายเงิน
ปนผลระหวางกาลดังกลาวแลวเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดการจายเงินปนผลประจำป 
2563 เพ่ิมเติม 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจายปนผลประจำป 2563 เพิ่มเติม โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมตัิงดการจายปนผลประจำป 2563 เพ่ิมเติมใหแกผูถือหุน ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564 

 เพ่ือใหผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลและลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี 
นายอนันต สิริแสงทักษิณ นายพงษอินทร รักอริยะธรรม นายพัฒนา สุวรรณสายะ และนายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล ไดขอตัวออกจากที่ประชุมเปน
การช่ัวคราวในระหวางการพิจารณาวาระน้ี จากน้ันประธานจึงมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 18. กำหนดให กรรมการตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 มี
กรรมการท่ีตองออกตามวาระ จำนวน 4 ทาน คือ  

1) นายอนันต  สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) นายพงษอินทร  รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
3) นายพัฒนา  สุวรรณสายะ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ 
4) นายสุรศักดิ์  ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ  

 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 14 มกราคม 2564 ถึงวันท่ี 
19 กุมภาพันธ 2564 โดยไดเผยแพรรายละเอียดบนเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวไปยังผูถือหุนผานทางตลาดหลักทรัพยฯ แลว แตเมื่อครบ
กำหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลใหบริษัทพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) พิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564 ท้ัง 4 ทาน
กลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทและตำแหนงอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากไดพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการท่ีพนจากตำแหนงตาม
วาระแลวเห็นวากรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปนกรรมการตามกฎหมาย และไดปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความระมัดระวัง โดยขอมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสาร
แนบท่ีสงไปยังผูถือหุนทุกทานแลว 
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 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึง
เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564 โดยวาระน้ีตอง
ผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) โดยพิจารณาแตงตั้ง
เปนรายบุคคล 

มติท่ีประชุม ที ่ประชุมมีมติอนุม ัติการแตงตั ้งกรรมการบริษัทที ่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564 จำนวน 4 ทาน คือ                        
1) นายอนันต สิริแสงทักษิณ 2) นายพงษอินทร รักอริยะธรรม 3) นายพัฒนา สุวรรณสายะ และ 4) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กลับเขาดำรง
ตำแหนงกรรมการบริษัทและตำแหนงอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

6.1 นายอนันต สิริแสงทักษิณ 
เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

6.2 นายพงษอินทร รักอริยะธรรม 
เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

6.3 นายพัฒนา สุวรรณสายะ 
เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

6.4 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

 จากนั้น ประธานไดกลาวเชิญกรรมการกลับเขาการประชุม และกลาวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 4 ทาน ที่ไดรับการลงมติ
ไววางใจจากท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือกลับเขาดำรงตำแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และขอบังคับ
บริษัท ขอ 32. ซึ่งกำหนดไววา “ใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน
ตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา” 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพิจารณากลั่นกรองถึง
ความเหมาะสมที่สอดคลองกับภาระหนาที ่ ความรับผิดชอบที่ไดรับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเคียงกัน จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ดังน้ี 
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1. คาเบ้ียประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอยตอครั้งการประชุม มีอัตราเทากับป 2563 ดังน้ี 

ตำแหนง 
คาตอบแทนในรูปแบบ 
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ป 2563 

คาตอบแทนในรูปแบบ 
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ป 2564 (ปทีเ่สนอ) 

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการท่ีไดรับเงินเดือนประจำในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

2. คาตอบแทนในรูปแบบอื่น เชน โบนัสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรใหกรรมการแตละทาน โดยขึ้นอยูกับผลการ
ดำเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจำป 2564 รวมทั้งสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท และใหคาเบ้ีย
ประชุมดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 เปนตนไป  

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึง
เสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา
สองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 
เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ
ขอบังคับบริษัท ขอ 57. ซึ่งกำหนดไววา “ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของ
บริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนท่ี ทจ. 44/2556 ซึ่ง
กำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี เมื่อไดปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 7 รอบปบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามที ่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที ่ประชุมสามัญ 
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีประจำป 2564 

1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 (ตรวจสอบงบของบริษัทตอเน่ืองมา 7 ป) หรือ 
2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบรษัิท) หรือ 
3) นางพรทิพย เลิศทนงศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบรษัิท) หรือ 
4) นางสาวสุนันทา คำสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8207 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ 
5) นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบรษัิท)     

 หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ
ผูสอบบัญชี เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 
เปนเงินจำนวน 1,300,000 บาท (คาตอบแทนป 2563 เทากับ 1,300,000 บาท) 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

   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 ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465 

 

 จากน้ันประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 โดยวาระนี้ตองผานการ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้ง ผูสอบบัญชี โดยมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 เปนเงินจำนวน 1,300,000 บาท
ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 
โดยบริษัทขายท่ีดินใหกับ CEC 

 เพ่ือใหผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลและลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการท่ีดี นายธีรพัฒน 
จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการท่ีมีสวนไดเสียท้ัง 4 ทาน ไดขอตัวออกจาก
ท่ีประชุมเปนการช่ัวคราวในระหวางการพิจารณาวาระน้ี จากน้ันประธานจึงมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดขายที่ดินเปลาใหแก CEC จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา ตั้งอยูท่ี
อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000 บาท ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาวเมื่อวันที่ 26 
ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิง่ท่ีสงมาดวย 4  

ทั้งนี ้ คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) ไดพิจารณาและใหความเห็นวารายการดังกลาวมีความจำเปนและ
สมเหตุสมผลดีแลว โดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระนี้ใหที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทไดพิจารณา
อนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวที่บริษัทไดเขาทำกับ CEC เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี และที่ปรึกษาทางการเงิน
อิสระ ใหความเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการท่ีเก่ียวโยงกันในครั้งน้ี มีความ
สมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมในเรื่องวัตถุประสงค ราคาจำหนายไปซึ่งสนิทรัพย และเง่ือนไขในการเขาทำรายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ี
สงมาดวย 5ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาว 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึง
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 
โดยบริษัทขายที่ดินใหกับ CEC โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย (ถามี) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกนักบับริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) 
โดยบริษัทขายที่ดินใหกับ CEC ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง (คะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เทากับ 325,662,426 
เสียง) ดังน้ี 

เห็นดวย 12,857,648 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

หมายเหตุ: วาระน้ีมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนคิดเปนจำนวน 53,000 หุน รวมเปนจำนวน 338,520,074 หุน  
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วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไววาผูถือหุน
ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดจะขอใหที่ประชมุพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไวใน
หนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระน้ีเพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่อง
อ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งน้ี เพ่ือใหผูถือหุนเสนอวาระ สอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแก
คณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรอืเสนอขอคิดเหน็เพ่ิมเตมิ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามและเสนอขอคิดเห็นเพ่ิมเตมิ 
ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานท่ีสละเวลาอันมีคามาเขาประชุมในวันน้ี และกลาวปดการประชุม 

 ปดประชุมเวลา 14.50 น. 

 

       
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท) 
 ประธานท่ีประชุม 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6                                   สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – สกุล นายประวัติ สิริภัทโรดม 

 

อาย ุ 71 ป 
ตำแหนงในปจจุบัน - รองประธานกรรมการบริษัท 

- กรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
- กรรมการอิสระ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร  

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  
ประสบการณการ
ทำงาน 

ป 2559 – ปจจุบัน รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

บมจ.เชียงใหมริมดอย 

ป 2545 – 2553 รองผูวาการไฟฟาสวนภูมิภาค  การไฟฟาสวนภูมิภาค 
 

การอบรมหลักสตูร
กรรมการ 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 111/2008 

 
จำนวนปท่ีดำรง
ตำแหนงกรรมการ 

6 ป 

การดำรงตำแหนง
เปนกรรมการ/
ผูบริหารในบริษัทอ่ืน 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมม ี
:  ไมม ี
:  ไมม ี

การเขารวมประชุม 
ในป 2564 

ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
ประชุมผูถือหุน 

:  4/4 ครั้ง (100%) 
:  4/4 ครั้ง (100%) 
:  1/1 ครั้ง (100%) 
:  2/2 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนท่ีถือ ณ 
31 ธ.ค. 2564 

0.04% (200,000 หุน) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวของ
กรรมการกับบริษัท 

ไมม ี

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1. ไมเปน 
2. ไมเปน 
3. ไมม ี

กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ 
ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคญั อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / 
สินคา / บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6                                   สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – สกุล นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน  
อาย ุ 64 ป 
ตำแหนงในปจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- กรรมการผูจดัการ   
- ประธานกรรมการบริหาร 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
ปริญญาโท : วิศวกรรมแหลงน้ำ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

ประสบการณการ
ทำงาน 

ป 2533 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจัดการ บมจ. เชียงใหมริมดอย 
ป 2527 - 2534 วิศวกรโยธาและวิศวกรแหลงน้ำ บจก.ทีม คอนซัลติ้ง เอ็นจเินียร 

 

การอบรมหลักสตูร
กรรมการ 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 206/2015 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 111/2014 
จำนวนปท่ีดำรง
ตำแหนงกรรมการ 

32 ป 

การดำรงตำแหนง
เปนกรรมการ/
ผูบริหารในบริษัทอ่ืน 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมม ี
:  ไมม ี
:  ไมม ี

การเขารวมประชุม
ในป 2564 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถือหุน 

: 4/4 ครั้ง (100%) 
: 2/2 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนท่ีถือ ณ 
31 ธ.ค. 2564 

24.17% (120,850,000 หุน) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวของ
ผูบริหารกับบริษัท 

ไมม ี

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1. เปน 
2. ไมเปน 
3. ไมม ี

กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน ในตำแหนง กรรมการผูจดัการ 
ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคญั อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / 
สินคา / บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6                                   สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – สกุล นายสุรพล ศรีวีระสกุล 

 

อาย ุ 64 ป 
ตำแหนงในปจจุบัน - กรรมการบริษัท 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : สาขาการจดัการ คณะบริหารธุรกิจ  

มหาวิทยาลยัสุโขทัยธรรมธิราช 

ปริญญาโท : สาขาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ 
 

ประสบการณการ
ทำงาน 

ป 2559 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท  บมจ.เชียงใหมริมดอย 

ป 2559 – 2563 ท่ีปรึกษา  บมจ.ธนาคารทิสโก สาขาเชียงใหม 

ป 2558 – 2559 ผูอำนวยการ บมจ.ธนาคารทิสโก สาขาเชียงใหม 
 

การอบรมหลักสตูร
กรรมการ 

หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุน 128/2016 

จำนวนปท่ีดำรง
ตำแหนงกรรมการ 

6 ป 

การดำรงตำแหนง
เปนกรรมการ/
ผูบริหารในบริษัทอ่ืน 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมม ี
:  ไมม ี
:  ไมม ี

การเขารวมประชุม 
ในป 2564 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถือหุน 

:  4/4 ครั้ง (100%) 
:  2/2 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนท่ีถือ ณ 
31 ธ.ค. 2564 

3.00% (15,000,000 หุน) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวของ
กรรมการกับบริษัท 

ไมม ี

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1. ไมเปน 
2. ไมเปน 
3. ไมม ี

กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ 
ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคญั อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / 
สินคา / บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 6                                   สิ่งท่ีสงมาดวย 3 
ขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ – สกุล นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ 

 

อาย ุ 64 ป 
ตำแหนงในปจจุบัน - กรรมการบริษัท 
วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

ปริญญาโท : MIS (Management Information System) Program, 

City College of New York University 

การอบรม : Internal Auditor Training Program of Institute for the 

Professional Training of Auditors join by American 

Corporations of Thailand, Kenan Institute Asia, Price 

Waterhouse Coopers, Security Analysts Association & 

Thai Rating and Information Service 

 

 
ประสบการณการ
ทำงาน 

ป 2562 – ปจจุบัน กรรมการบริษัท  บมจ. เชียงใหมริมดอย 
ป 2533 – ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ  บจก. เอส เอส เค เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท 
ป 2541 – 2554 วิศวกรอาวุโส/ท่ีปรึกษา บจก. อรุณชัยเสรี คอนซัลติ้งเอ็นจิเนียรส  
ป 2537 – 2540 รองกรรมการผูจัดการ  บจก. ธรรมธานี 

 

การอบรมหลักสตูร
กรรมการ 

หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุน 162/2019 

จำนวนปท่ีดำรง
ตำแหนงกรรมการ 

3 ป 

การดำรงตำแหนง
เปนกรรมการ/
ผูบริหารในบริษัทอ่ืน 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำให
เกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมม ี
:  1 บริษัท 
:  ไมม ี

การเขารวมประชุม 
ในป 2561 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมผูถือหุน 

:  4/4 ครั้ง (100%) 
:  2/2 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนท่ีถือ ณ 
31 ธ.ค. 2561 

0.41% (2,031,100 หุน) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวของ
กรรมการกับบริษัท 

ไมม ี

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1. ไมเปน 
2. ไมเปน 
3. ไมม ี

กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ 
ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคญั อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / 
สินคา / บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 4 

หลักฐานการแสดงสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุน วิธีมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง 

ก. การลงทะเบียน 
บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเขาประชุมผูถือหุนตั้งแตเวลา 12.00 น. เปนตนไป ดังน้ัน เพ่ือความสะดวกในการลงทะเบียน ผูถือ

หุน หรือผูรับมอบฉันทะที่จะมาเขาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุม และหนังสือมอบฉันทะที่กรอกขอความครบถวนถูกตอง และปด
อากรแสตมปเรียบรอยแลว โดยบริษัทไดอำนวยความสะดวกแกผูถือหุนโดยมีอากรแสตมปเตรียมไวให ณ จุดลงทะเบียน พรอมเอกสารท่ี
ตองแสดงกอนเขาประชุมมาดวย ท้ังน้ี บริษัท ขอสงวนสิทธ์ิในการอนุญาตใหเฉพาะผูมีเอกสารถูกตอง และครบถวนเขาประชุมเทาน้ัน 
ข. เอกสารท่ีจะตองแสดงกอนเขาประชุม 

1. ผูถือหุนท่ีเปนบุคคลธรรมดา : 
1.1 กรณผีูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

ใหแสดงเอกสารฉบับจริงท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุ เชน บัตรประจำตัว
ประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

1.2 กรณผีูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือ

ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของผูมอบฉันทะ เชน บัตร

ประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผูมอบฉันทะไดลงช่ือ
รับรองสำเนาถูกตอง 

(ค) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบ
ฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

2. ผูถือหุนท่ีเปนนิติบุคคล : 
2.1 กรณผีูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) เขาประชุมดวยตนเอง 

(ก) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความ
แสดงใหเห็นวานิติบุคคล ซึ่งเปนผูเขาประชุมนั้นมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน โดยเอกสารดังกลาว
ตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 

(ข) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และยังไมหมดอายุของผูแทนนิติ
บุคคล เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 

2.2 กรณีนิติบุคคลท่ีเปนผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
ใหผูรับมอบฉันทะแสดงเอกสารดังน้ี 
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา พรอมกับหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวน และลงลายมือช่ือ

ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 
(ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสำเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความ

แสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะน้ัน มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน โดย
เอกสารดังกลาวตองมีอายุไมเกิน 3 เดือน 

(ค) สำเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และท่ียังไมหมดอายุของผูแทนนิติบุคคลซึ่งเปน
ผูมอบฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง ซึ่งผู
มอบฉันทะไดลงช่ือรับรองสำเนาถูกตอง 

(ง) ใหแสดงเอกสารฉบับจริงที่สวนราชการออกให ซึ่งปรากฏรูปถายบนเอกสารดังกลาว และที่ยังไมหมดอายุของผูรับมอบ
ฉันทะ เชน บัตรประจำตัวประชาชน บัตรขาราชการ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง 
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ค. การมอบฉันทะ 
ในกรณีที่ผูถือหุนทานใดประสงคจะแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งใหเขาประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถือหุน บริษัท

ไดอำนวยความสะดวกใหแกผูถือหุน โดยไดแนบหนังสือมอบฉันทะมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี จำนวน 3 แบบ ไดแก 
1. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 
2. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. คือ หนังสือมอบฉันทะแบบท่ีกำหนดรายการตาง ๆ ท่ีมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 
3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. คือ หนังสือมอบฉันทะที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัส

โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน 
โปรดเลือก หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่ง เพียงแบบเดียว ในจำนวน 3 แบบ ที่ไดแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมน้ี 

และโปรดกรอกขอความในหนังสือมอบฉันทะดังกลาวใหถูกตอง พรอมปดอาการแสตมปจำนวน 20 บาท และขีดฆาลงวันที่ที่ทำหนังสือ
มอบฉันทะดังกลาว และสงมอบหนังสือมอบฉันทะนั้นใหแกประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธาน
กอนเขารวมประชุม 

เพื่อเปนการรักษาสิทธิ และผลประโยชนของผูถือหุน ในกรณีที่ผูถือหุนไมสามารถเขาประชุมได และมีความประสงคจะมอบ
ฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทลงมติแทน โปรดกรอกขอความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะและระบุชื่อ นางนฤมล กิม
ภากรณ กรรมการอิสระ เปนผูรับมอบฉนัทะ และโปรดสงหนังสือมอบฉันทะดังกลาวที่ปดอากรแสตมป 20 บาท ถูกตองเรียบรอย พรอม
เอกสารประกอบไปที่ “เลขานุการบริษัท” บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164/34-36 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน 
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 โดยใหสงถึงบริษัทกอนวันท่ี 20 เมษายน 2565 หรือ ณ สถานท่ีจัดประชุมผูถือหุนกอนการ
เริ่มประชุม ทั้งนี้ บริษัทไดสรุปขอมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระ (ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน) ซึ่งแนบมาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งน้ี
แลว 

กรณีผูเขารวมประชุมที่มีความประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง บริษัทขอใหปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการ จัดประชุม
สามัญผูถือหุนของบริษัทอยางเครงครัด เพื่อปองกันและลดความเสี่ยงของการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ดังน้ี  

1. ผูเขารวมประชุมจะตองทำแบบคัดกรองตนเองผาน QR Code กอนเขาในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผูเขารวม ประชุม 
รวมทั้งบุคคลใกลชิดมีการเดินทาง หรือผานในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามประกาศของ 
กระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บปวย เชน ไอมีไข จาม มีน้ำมูก จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และขอความรวมมือ ผูเขารวมประชุม
ปฏิบัติตามคำแนะนำของบริษัท ที่จุดคัดกรองเจาหนาที่อยางเครงครัด หากไมปฏิบัติตามจะไมอนุญาตให เขาบริเวณพื้นที่การจัดประชุม 
แตสามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระได ในกรณีที่ทานปกปดขอมูลดานสุขภาพหรือ ประวัติการเดินทางของทาน อาจถือเปนความผิด
ตามพระราชบัญญัติโรคติดตอ พ.ศ.2558  

2. ผูเขารวมประชุมตองตรวจวัดอุณหภูมิรางการผานเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทกำหนดจุดเพ่ือคัดกรอบผูเขารวมประชุมกอนเขา
สูบริเวณงาน หากมีอุณหภูมิรางกายตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไมอนุญาตใหเขารวมประชุม และผูเขารวมประชุมที่ผานการคัด
กรองจะตองติดสติ๊กเกอรและสวมหนากากอนามัยที่นำมาเองตลอดเวลาที่เขารวมประชุม ทำความสะอาดมือดวยแอลกอฮอลเจลท่ี
จัดเตรียมไวตามจุดตางๆ  

3. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิไมใหเขาบริเวณพ้ืนท่ีประชุม สำหรับผูเขารวมประชุมท่ีไมผานการคดักรองหรือไมตอบแบบประเมินตนเอง
เพ่ือคัดกรองโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ง. การออกเสียงลงคะแนน 

หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน 
1. 1 หุนมี 1 เสียง 
2. ผูถือหุนท่ีมาดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะตามแบบ ก., แบบ ข. และแบบ ค ไมสามารถแบงแยกคะแนนเสียงในแตละวาระ 
3. ในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ประธาน จะเรียกถามวาจะมีผูใดไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงหรือไม เพื่อมิใหเปนการ

เสียเวลาของผูถือหุนโดยสวนรวม ผูถือหุนท่ีเห็นดวยไมตองการเครื่องหมายใด ๆ ลงในบัตรลงคะแนนเสียง สวนผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยหรืองด
ออกเสียง ใหยืนยันเจตนาโดยการกาเครื่องหมายถูก (  ) ลงในบัตรลงคะแนนเสียงในชองท่ีประสงค พรอมท้ังลงลายมือช่ือในบัตรและชู
มือข้ึน และสงมอบใหแกเจาหนาท่ีของบริษัทเพ่ือนำไปตรวจนับ ท้ังน้ี ยกเวนสำหรับการมอบฉันทะซึ่งผูมอบฉันทะมคีำสัง่ระบุการลงคะแนน
เสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงดังกลาวตั้งแตเวลาที่ผูรับมอบฉันทะลงทะเบียนเขารวม
ประชุม 
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จ. การนับคะแนนเสียง 
1. บริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปน

คะแนนเสียงท่ีเห็นดวย 
2. ประธานจะประกาศใหท่ีประชุมทราบผลการลงคะแนนในแตละวาระ หลังจากการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง 

โดยจะแยกคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียงกี่เสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละเทาใด ทั้งนี้ ผูถือหุนที่สงบัตรลงคะแนน
เสียงไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ภายหลังจากที่ประธานไดประกาศใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละวาระสิ้นสุดลงแลว 
บริษัทจะไมนำเอาคะแนนเสียงดังกลาวมารวมคำนวณเปนคะแนนเสียงอีกในวาระนั้น และในกรณีที่ผูถือหุนทานใดจะกลับกอนปดการ
ประชุม โปรดแจงเจาหนาท่ีท่ีจุดลงทะเบียนหนาหองประชุมเพ่ือเจาหนาท่ีจะไดหักคะแนนของทานออกจากระบบกอน 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 5 
ขอมูลของกรรมการอิสระท่ีบริษทัเสนอใหเปนผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน 

ชื่อ – สกุล นางนฤมล กิมภากรณ  
อาย ุ 51 ป  
ตำแหนงในปจจุบัน - กรรมการบริษัท  

- กรรมการตรวจสอบ   
- กรรมการอิสระ 

 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี : เศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
ปริญญาโท : 
ปริญญาเอก : 

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

 

ประสบการณการ
ทำงาน 

ป 2559 - ปจจุบัน กรรมการบริษัท/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ บมจ. เชียงใหมริมดอย 
ป 2555 - ปจจุบัน อาจารยภาควิชาการตลาด มหาวิทยาลยัเชียงใหม 
ป 2557 - 2559 ผูอำนวยการฝายติดตามและประเมินผลการวิจัย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.) 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

 
การอบรมหลักสตูร
กรรมการ 

Directors Accreditation Program (DAP) รุนท่ี 141/2017   

จำนวนปท่ีดำรง
ตำแหนงกรรมการ 

6 ป 

การดำรงตำแหนง
เปนกรรมการ/
ผูบริหารในบริษัทอ่ืน 

กิจการท่ีเปนบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีไมใชบริษัทจดทะเบียน 
กิจการท่ีแขงขันหรือเก่ียวเน่ืองกับธุรกิจบริษัทอันอาจทำใหเกิด
ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

:  ไมม ี
:  ไมม ี
:  ไมม ี

การเขารวมประชุม
ในป 2564 

ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประชุมผูถือหุน 

: 4/4 ครั้ง (100%) 
: 4/4 ครั้ง (100%) 
: 2/2 ครั้ง (100%) 

สัดสวนหุนท่ีถือ  
ณ 30 ธ.ค. 2564 

(-ไมม-ี หุน) 

ความสัมพันธทาง
ครอบครัวของ
ผูบริหารกับบริษัท 

ไมม ี

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงในปจจุบัน หรือ ในชวง 2 ปท่ีผานมา 
1. ไมเปน 
2. ไมเปน 
3. ไมม ี

กรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรือ ท่ีปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ 
ผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) 
ความสัมพันธทางธุรกิจท่ีมีนัยสำคญั อันอาจมีผลทำใหไมสามารถทำหนาท่ีไดอยางเปนอิสระ (เชน การซื้อ / ขาย วัตถุดิบ / 
สินคา / บริการ / การกูยืมเงิน / ใหกูยืมเงิน) 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

   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 ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465 

 

สิ่งท่ีสงมาดวย 6 
ขอบังคับของบริษัทในสวนท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 
ขอ 34. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ต้ังสำนักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือกรุงเทพมหานคร หรือ 

ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือคณะกรรมการจะกำหนดใหจัดการประชุม
ผานส่ืออิเล็กทรอนิกสก็ได 

ขอ 35. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจำปภายในส่ี (4) เดือน นับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นนอกจากที่กลาวแลว ใหเรียกวา การประชุมวิสามัญ  

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมี
หุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จะเขาชื่อกันทำหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชมุ
ผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ใน
กรณีเชนน้ี คณะกรรมการจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน 

ในกรณีที่คณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนทั้งหลายซ่ึงเขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่น ๆ 
รวมกันไดจำนวนหุนตามที่บังคับไวนัน้จะเรียกประชุมเองก็ไดภายในส่ีสิบหา (45) วันนับแตวันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ใน
กรณีเชนนี้ ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจำเปนที่เกิดจากการจัด
ใหมีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนที่เปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่คร้ังใดจำนวนผูถือหุนซ่ึงมารวมประชุมไมครบเปน
องคประชุมตามที่กำหนดไวแหงขอ 37. นี้ ผูถือหุนตามวรรคสี่ตองรวมกันรับผดิชอบชดใชคาใชจายทีเ่กิดจากการจัดใหมีการประชุมใน
คร้ังน้ันใหแกบริษัท 

ขอ 36. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถอืหุนน้ัน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ใหคณะกรรมการ
จัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอตอที่ประชุมพรอมดวยรายละเอียดตาม
สมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่อง
ดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวัน
ประชุม และใหโฆษณาคำบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน ทั้งน้ี หากการ
ประชุมในคราวนั้นเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสบริษัทสามารถจัดสงหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ได 

ขอ 37. ในการประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานส่ืออิเล็กทรอนิกส ตองมีจำนวนผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวาย่ีสิบหา (25) คน หรือไมนอยกวากึ่งหน่ึง (1/2) ของจำนวนผูถือหุนทั้งหมด และตอง
มีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจำนวนหุนที่จำหนายไดทั้งหมด จึงจะครบเปนองคประชุม  

 ในกรณีที่ปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ชั่วโมง จำนวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวมประชุมไมครบองค
ประชุมตามที่กำหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุน
นั้นมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะ ผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน 
กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมจำเปนตองครบองคประชุม  
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ขอ 42. กิจการที่ที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

(1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปที่ผานมา 
(2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท 
(3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจายเงินปนผล 
(4) พิจารณาเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระ และกำหนดคาตอบแทนกรรมการ 
(5) พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินคาสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่น ๆ 

การมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผูถือหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 38. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื ่นเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทำเปน
หนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยใหมอบแก
ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว ณ สถานที่ประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม และอยางนอยใหมี
รายการดังตอไปน้ี  

(1) จำนวนหุนที่ผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

(2) ชื่อผูรับมอบฉันทะ 

(3) คร้ังที่ของการประชุมที่มอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 40. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผู ถ ือหุ นมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุ นที ่ตนถืออยู โดยถือวาหนึ ่ง (1) หุ น มีหนึ ่ง (1) เสียง การ 
ออกเสียงลงคะแนนใหกระทำโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และที่ประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ให
ลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ันใหเปนไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด 

ขอ 41.  มติของที่ประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด 

 (2) ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือวาคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สำคัญใหแกบุคคลอื่น 

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 (ค) การทำ แกไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางสวนที่สำคัญ การมอบหมายใหบุคคลอื่นเขา
จัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกำไรขาดทุนกัน 

 (ง) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

 (จ) การเพิ่มทุน การลดทุน และการออกหุนกู 

 (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท  
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คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกต้ังกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหนงตามวาระ 

ขอ 15. ใหบริษัทมีคณะกรรมการคณะหน่ึง ประกอบดวยกรรมการไมนอยกวาหา (5) คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมดตองมีถิ่นที่อยูในราชอาณาจักร และใหคณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการดวยกันเปนประธานกรรมการ และอาจเลือกรอง
ประธานกรรมการ และตำแหนงอื่นตามที่เห็นเหมาะสมดวยก็ได รองประธานกรรมการมีหนาที่ตามขอบังคับในกิจการซึ่งประธาน
กรรมการมอบหมาย 

ขอ 17. ใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนที่ตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงที่มีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคลหลายคน
เปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึง
เลือกต้ังในคร้ังน้ัน ในกรณีที่บุคคลซ่ึงไดรับการเลือกต้ังในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเทากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกต้ังในคร้ังน้ันใหผูเปนประธานเปนผูออกเสียงชี้ขาด 

ขอ 18. ในการประชุมสามัญประจำปทุกครั ้ง กรรมการจะตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถาจำนวน
กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจำนวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3) 

 กรรมการที่จะตองออกจากตำแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ ตอไป 
ใหกรรมการที่อยูในตำแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตำแหนง 

 กรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกใหเขามารับตำแหนงอีกก็ได 

การจายคาตอบแทน และโบนัสกรรมการ 

ขอ 32. บำเหน็จกรรมการ และคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกำหนด 

 กรรมการมีสิทธิ์ไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนใน
ลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเปนจำนวนแนนอนหรือวางเปนหลักเกณฑและจะ
กำหนดไวเปนคราว ๆ ไป หรือจะใหมีผลตลอดไปจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได 

 ในการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส หากมีกรณีตองจายเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ ใหจายเบี้ยประชุมแกกรรมการซึ่งไดแสดงตนเขา
รวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสได 

 ความในขอนี้ไมกระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจางของบริษัท ซึ่งไดรับเลือกตั้งเปนกรรมการ ในอันที่จะไดรับคาตอบแทน
และผลประโยชนในฐานะที่เปนพนักงาน หรือลูกจางของบริษัท  

 การจายคาตอบแทนกรรมการจะตองไมขัดหรือแยงกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เปนอิสระตามที่กฏหมายวาดวยหลักทรพัย
และตลาดหลักทรัพยจะกำหนด  
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การจายเงินปนผล 

ขอ 49. หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู หามมิใหจายเงินปนผล 

 เงินปนผลใหแบงตามจำนวนหุน หุนละเทาๆ กัน และการจายเงินปนผลตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 ในกรณีที่บริษัทยังจำหนายหุนไมครบตามจำนวนที่จดทะเบียนไว หรือบริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุนแลว บริษัทจะจายเงินปนผลทั้งหมด
หรือบางสวนโดยออกเปนหุนสามัญใหมใหแกผูถือหุน โดยไดรับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถือหุนก็ได 

ขอ 50. คณะกรรมการอาจจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไดเปนครั้งคราวเมื่อเห็นวาบรษิัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเชนนั้น และเม่ือ
ไดจายเงินปนผลแลวใหรายงานใหที่ประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวถัดไป 

 การจายเงินปนผลใหกระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแตวันทีท่ี่ประชุมผูถือหุน หรือคณะกรรมการลงมติแลวแตกรณี ทั้งนี้ ใหแจงเปน
หนังสือไปยังผูถือหุนและใหโฆษณาคำบอกกลาวการจายเงินปนผลน้ันในหนังสือพิมพเปนเวลาติดตอกันไมนอยกวาสาม (3) วันดวย 

ขอ 51. บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหน่ึงไวเปนทุนสำรองไมนอยกวารอยละหา (5) ของกำไรสุทธิประจำป หักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกลาว 
คณะกรรมการอาจเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหจัดสรรทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นวาจะเปนประโยชนในการดำเนินกจิการของบริษัท
ดวยก็ได 

 เมื่อบริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนแลว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองสวนล้ำมูลคาหุน
ตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได 

บัญชีการเงินและการสอบบัญชี 

ขอ 54. คณะกรรมการตองจัดใหมีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดของรอบปบัญชีของบริษัท เสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการ
ประชุมสามัญประจำปเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการตองจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบใหเสร็จกอนนำเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

ขอ 57. ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีทุกป โดยที่ประชุมผูถือหุนอาจเลือกผูสอบบัญชี ผูซึ ่งออกไปนั้นกลับเขารับ
ตำแหนงอีกก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนกำหนดคาตอบแทนที่ผูสอบบัญชีควรไดรับ 

การเขาทำรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัท 

ขอ 43. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอย มีรายการที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สำคัญของ
บริษัทและบริษัทยอย บริษัทจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑท่ีกำหนดโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย หรือขอบังคับกฎเกณฑท่ีกำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  

 ในกรณีท่ีบริษัทจะตองขอความเห็นชอบของผูถือหุนในการตกลงเขาทำรายการท่ีเก่ียวโยงกัน หรือการไดมา หรือจำหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินท่ีสำคัญของบริษัท ตองมีคะแนนเสียงไมต่ำกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมนับสวนของผูถือหุนท่ีมีสวนไดเสีย 

 ขอบังคับในหมวดนี ้ใหใชบังคับตราบเทาที ่บริษัทมีหนาที ่ต องปฏิบัติตามหลักเกณฑที ่กำหนดโดยอาศัยอำนาจตาม
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอบังคับกฎเกณฑท่ีกำหนดโดยตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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 สิ่งท่ีสงมาดวย 7 
แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ก.  (แบบท่ัวไปซ่ึงเปนแบบท่ีงายไมซับซอน) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
เขียนท่ี........................................................................... 

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

อยูบานเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย.......................... 
 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)    
โดยถือหุนจำนวนท้ังสิ้นรวม ....................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังน้ี 
  หุนสามญั..................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ..............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให 
  (1) .........................................................................................................................................อายุ ......................ป         
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 
  (2) .........................................................................................................................................อายุ......................ป        
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 

(3) นางนฤมล กิมภากรณ อาย ุ51 ป อยูบานเลขท่ี 75 ถนนแกวนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50000  
 คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจา เพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร 
เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ี
อ่ืนดวย    
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมน้ัน  ใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

ลงช่ือ………………….........………..………………………………ผูมอบฉันทะ 
                                              (……………………………………………………………..) 
 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ 
                                              (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 
                                             (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 
                                       (….…………………..……………………………………..) 

หมายเหต ุ
 ผู ถ ือหุ นที ่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผู ร ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผู เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ไมสามารถแบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได 
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 สิ่งท่ีสงมาดวย 7 
แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข.  (แบบท่ีกำหนดรายการตาง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว) 

ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 
เขียนท่ี........................................................................... 

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

อยูบานเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย..................................... 
 (2) เปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)    
โดยถือหุนจำนวนท้ังสิ้นรวม ....................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังน้ี 
  หุนสามญั..................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ..............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 
 (3) ขอมอบฉันทะให 
  (1) .........................................................................................................................................อายุ......................ป 
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 
  (2) .........................................................................................................................................อายุ......................ป 
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 

 (3) นางนฤมล กิมภากรณ อายุ 51 ป อยูบานเลขท่ี 75 ถนนแกวนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50000  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ในวันศุกรท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมยีร เลขท่ี 
199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย    
 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

     วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจำป 2564 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2564 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 
สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 
 



 

 

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED 

บริษทั เชียงใหม่ริมดอย จาํกดั (มหาชน) 
 

   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 ตาํบลชา้งคลาน อาํเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465 

 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจำป 2564  
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระ
ประจำป 2565 

       (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
   การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
                                  6.1 นายประวัติ สริิภัทโรดม 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                                  6.2 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                                  6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                                  6.4 นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสยีง 

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2565 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 
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ลงช่ือ………………….........………..………………………………ผูมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 
                                             (….…………………………………………………………..) 

 
ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 

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

ลงช่ือ……………………………….………………........………ผูรับมอบฉันทะ 
                                       (….…………………..……………………………………..) 

หมายเหตุ 
1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ไมสามารถ

แบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดในใบประจำตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรง
แรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

     วาระท่ี................เรื่อง ................................................................................................................ 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

     วาระท่ี................เรื่อง ................................................................................................................ 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

     วาระท่ี................เรื่อง ................................................................................................................ 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

     วาระท่ี................เรื่อง ................................................................................................................ 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
      วาระท่ี................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
          ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
       ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 7 
แบบหนังสือมอบฉันทะ  แบบ ค.  (แบบท่ีใชเฉพาะท่ีกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน) 
ทายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการคา เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2550 

เขียนท่ี........................................................................... 
วันท่ี ........... เดือน .............................. พ.ศ. .................. 

(1) ขาพเจา.................................................................................................................สัญชาติ.............................................. 
อยูบานเลขท่ี......................................ถนน...........................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต............................................................จังหวัด..........................................................รหัสไปรษณีย..................................... 
ในฐานะผูประกอบธุรกิจเปนผูรับฝากและดูแลหุน (Custodian) ใหกับ............................................................................................... 
ซึ่งเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน)  
โดยถือหุนจำนวนท้ังสิ้นรวม ....................................หุน และออกเสยีงลงคะแนนไดเทากับ.............................เสียง ดังน้ี 
  หุนสามญั..................................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 
  หุนบุริมสิทธิ..............................หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ....................................เสียง 
 (2) ขอมอบฉันทะให 
  (1) .........................................................................................................................................อายุ......................ป 
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 
  (2) .........................................................................................................................................อายุ......................ป 
อยูบานเลขท่ี.....................................ถนน............................................................ตำบล/แขวง............................................................. 
อำเภอ/เขต...............................................จังหวัด.............................................................รหัสไปรษณีย........................................หรือ 

 (3) นางนฤมล กิมภากรณ อายุ 51 ป อยูบานเลขท่ี 75 ถนนแกวนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัด
เชียงใหม 50000  
 คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดยีวเปนผูแทนของขาพเจา เพ่ือเขาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทนขาพเจา ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ในวันศุกรท่ี 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ช้ัน 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมยีร เลขท่ี 
199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย    
 (3) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งน้ี ดังน้ี 
   มอบฉันทะตามจำนวนหุนท้ังหมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได 
   มอบฉันทะบางสวน คือ 
   หุนสามัญ..................................หุน และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................เสยีง 
   หุนบุริมสิทธิ..............................หุน และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได....................................เสยีง 
  รวมสิทธิออกเสยีงลงคะแนนไดท้ังหมด............................เสียง 
 (4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมครั้งน้ี ดังน้ี 

     วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถือหุน ประจำป 2564 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2564 

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 
สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 

     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
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        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผล ประจำป 2564  
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระ
ประจำป 2565 

       (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
       (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
   การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
          การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
                                  6.1 นายประวัติ สริิภัทโรดม 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                                  6.2 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                                  6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                                  6.4 นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ 
         เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2565 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 
     (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
     (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 (5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดที่ไมเปนไปตามที่ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะนี้ ใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน 
 (6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ีท่ี
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไวขางตน รวมถึงกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
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 กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุในหนังสือ
มอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทำเองทุกประการ 

ลงช่ือ………………….........………..………………………………ผูมอบฉันทะ 
                                             (……………………………………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ 
                                             (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ 
                                              (….…………………..……………………………………..) 

ลงช่ือ………………………….……………………........………ผูรับมอบฉันทะ 
                                       (….…………………..……………………………………..) 

หมายเหตุ 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใชเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนที่ปรากฎชื่อในทะเบียนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งใหคัสโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุนใหเทาน้ัน 
2. หลักฐานท่ีตองแนบพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  

(1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถือหุนใหคัสโตเดียน (Custodian) เปนผูดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2) หนังสือยืนยันวาผูลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนไดรับมอบอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไมสามารถ
แบงแยกจำนวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการท้ังชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระที่ระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมไดในใบประจำตอ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565 ในวันศุกรที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรง
แรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เลขท่ี 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม หรือท่ีจะพึงเลื่อนไป
ในวันเวลา และสถานท่ีอ่ืนดวย 

 วาระท่ี.........................เรื่อง.................................................................................................................................... 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี.........................เรื่อง.................................................................................................................................... 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี.........................เรื่อง.................................................................................................................................... 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี.........................เรื่อง.................................................................................................................................... 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 

 วาระท่ี.........................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ตอ) 
      (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
      (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 
         การแตงตั้งกรรมการท้ังชุด 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
         การแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
                                    ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                                    ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
                                    ช่ือกรรมการ .............................................................................................................. 
        เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
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สิ่งท่ีสงมาดวย 8 
 

แผนท่ีสถานท่ีประชุม 
โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม 

 
 

เบอรโทร :     053-253199   . 
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