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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2565
บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 เมื่อวันที่ 22
เมษายน 2565 เวลา 14.02 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100
นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหนาที่เปนผูดำเนินการประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวมประชุม
กลาวแนะนำมาตราการในการเขาประชุมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วา
บริษัทมีความตระหนักและหวงใยสุขอนามัยตอความเสี่ยงของการแพรระบาดในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ จึงขอความรวมมือ
ผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวมการประชุม ไมเคลื่อนยาย เปลี่ยน หรือเลื่อนเกาอี้ออกจาก
ตำแหนงที่จัดไวให ทั้งนี้ บริษัทของดใหบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณหองประชุม เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการแพร
ระบาด และไดกลาวแนะนำกรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชี ตามลำดับดังตอไปนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายเทอดศักดิ์
2. นายพงษอินทร
3. นายสุรพล
4. นางสาวฐิดา
5. นายธีรพัฒน
6. นายพัฒนา
7. นายสุรศักดิ์
8. นายประวัติ

โกไศยกานนท
รักอริยะธรรม
ศรีวีระสกุล
จำเริญพฤกษ
จิรพิพัฒน
สุวรรณสายะ
ศิริวิโรจนกุล
สิริภัทโรดม

9. นายอนันต

สิริแสงทักษิณ

10. นายเฉลิมศักดิ์
ผูบริหาร
1. นางพัชรินทร
ผูสอบบัญชี
1. นางสาวสุนันทา
2. นายอัยยรัช

นิมาพันธ

ประธานกรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน/กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ/กรรมการผูจัดการ
กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ
กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ
รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน/กรรมการอิสระ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)
กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ (เขารวมประชุมผานสื่อ
อิเล็กทรอนิกส)
กรรมการ/รองกรรมการผูจัดการ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส)

ธรรมถนอม

รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน

คำสุข
เลาหอารีดิลก

บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด
บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด

ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษัททำหนาที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อใหการประชุมดำเนินไปอยาง
เรียบรอย นางกาญจนา ชัยมังกร ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน และ
รายละเอียดแตละวาระ ใหที่ประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนที่ตนถืออยูโดยถือวา 1 หุน เทากับ 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่มีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได
แจงไวในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะชี้แจงในรายละเอียดของแตละวาระ
3. การลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให
เจาหนาที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปน
คะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเปนผลการนับคะแนนรวมจากผูถือหุนที่มาดวยตนเองและ
ผูรับมอบฉันทะ ยกเวนวาระที่ 2 เปนการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 ซึ่งเปนเรื่องเพื่อทราบ และวาระ
ที่ 9 เรื่องอื่น ๆ จะไมมีการลงมติ สวนวาระที่ 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตาม
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วาระประจำป 2565 เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี การลงมติแตงตั้งกรรมการจะพิจารณาเปน
รายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาที่ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้
4. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการสอบ เขียนชื่อ นามสกุล พรอมเขียนแจงวาเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองหรือไดรับมอบฉันทะ
และเขียนคำถามที่ประสงคจะสอบถามลงบนกระดาษที่เจาหนาที่ไดจัดเตรียมไวให และยกมือขึ้นเพื่อสงกระดาษคำถามใหแก
เจาหนาที่ของบริษัทและมอบใหแกประธานดำเนินการตอบคำถามตอไป โดยการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอใหแสดงความ
คิดเห็นและสอบถามใหตรงตามวาระอยางกระชับ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่น ๆ ไดใชสิทธิและเพื่อการบริหารการประชุม
ใหอยูในเวลาที่กำหนด หากผูถือหุนมีคำถามที่ไมตรงกับวาระที่พิจารณา ขอใหสอบถามในวาระสุดทายของการประชุม
5. หากทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดประสงคจะออกจากที่ประชุมกอนปดการประชุม และประสงคจะลงคะแนนในวาระ
ที่เหลือ ขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือชื่อ สงใหเจาหนาที่บริษัทกอนการออกจากหองประชุม เพื่อทางบริษัท
จะทำการบันทึกคะแนนเสียงของทานไวในระบบ
6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแตละวาระ มีดังนี้
• วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3
วาระที่ 4 วาระที่ 5 วาระที่ 6 และวาระที่ 8
• วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม คือ วาระที่ 7
เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน
อยางนอย 1 ทาน มารวมเปนอาสาสมัครและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน แตไมมีผูใดอาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนน
คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแตละวาระ โดยมีที่ปรึกษากฎหมายรวมตรวจสอบ
การนับคะแนนอยางเปนอิสระ และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดมอบหมายให นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร
เปนตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมประชุมดวย
นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหที่ประชุมทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ในวันนี้ มีผูถือหุนเขา
ประชุมดวยตนเองจำนวน 15 คน รวมจำนวนหุนได 267,394,655 หุน และผูรับมอบฉันทะจำนวน 33 คน รวมจำนวนหุนได
10,738,770 หุน รวมเปนผูถือหุนทั้งที่มาดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขาประชุมทั้งสิ้นจำนวน 48 คน รวมจำนวนหุนได 278,133,425
หุน คิดเปนรอยละ 55.63 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมด จำนวน 500,000,000 หุน ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ
ของบริษัท
จากนั้น นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหที่ประชุมทราบตอไปวา บริษัทไดทำการเรียนเชิญและแจงขอมูลเกี่ยวกับการ
ประชุมในครั้งนี้ใหผูถือหุนรับทราบผาน 3 ชองทาง โดยการ 1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนทุกทานทางไปรษณีย
2) ลงประกาศทางหนังสือพิมพ และ 3) แจงรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ
วาระการประชุมลวงหนา และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน 2564
ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แตเมื่อครบกำหนดไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อใหบริษัทพิจารณา
นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ ทำหนาที่เปนประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะที่เขารวมประชุม และแจงตอที่ประชุมวาขณะนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตาม
กฎหมายและขอบังคับของบริษัทแลว จึงขอเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564
ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน
2564 โดยบริษัทไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว จึงขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
ประธานไดเปดโอกาสใหผถู ือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัตดิ วยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ดวย
คะแนนเสียงดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

353,033,425
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมนำมาคำนวณ
ไมนำมาคำนวณ

100
-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเปนจำนวน 74,900,000 หุน รวมเปนจำนวน 353,033,425
หุน
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2564
ประธานมอบหมายใหนางพัชรินทร ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงินเปนผูร ายงานในวาระนี้
โดยบริษัทไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบป 2564 ไวในรายงานประจำป 2564 ที่ไดจัดสงใหแกผูถ ือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม
แลว
นางพัชรินทร ธรรมถนอม ไดรายงานผลการดำเนินงานในรอบป 2564 ใหผูถือหุนทราบวา บริษัทมีรายไดแบงออกเปน 2
สวน ไดแก รายไดจากงานรับเหมากอสรางจำนวน 746 ลานบาท และรายไดจากงานจัดการขยะ จำนวน 140 ลานบาท รวมเปน
รายไดจากการดำเนินงาน จำนวน 886 ลานบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับรายไดรวมในป 2563 จำนวน 94 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น
รอยละ 12 รายไดที่เพิ่มขึ้นเปนรายไดจากงานเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด จ.นนทบุรี และรายไดจากการซื้อ
บริษัทยอย สัดสวนรายไดจากงานรับเหมากอสราง คิดเปนรอยละ 84 ของรายไดรวม และสัดสวนรายไดจากงานจัดการขยะ คิด
เปนรอยละ 16 ของรายไดรวม สัดสวนรายไดจากงานรับเหมาแบงตามกลุมลูกคา จะแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมลูกคางาน
เอกชนมีรายได จำนวน 560 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75 และกลุมลูกคาหนวยงานราชการมีรายได จำนวน 186 ลานบาท คิดเปน
รอยละ 25
ในป 2564 บริษัทมีคาใชจายในการบริหาร (SG&A) จำนวน 51 ลานบาท ลดลงเมื่อเทียบกับป 2563 เนื่องมาจาก
คาใชจายสำนักงาน และคาใชจายพนักงานลดลง อัตราสวนคาใชจายในการบริหารตอรายไดรวม คิดเปนรอยละ 5.7 บริษัทมีกำไร
ขั้นตน จำนวน 61 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรขั้นตน รอยละ 6.9 และกำไรสุทธิ 9 ลานบาท คิดเปนอัตรากำไรสุทธิ รอยละ 1.0
บริษัทมีกำไรเนื่องจากสามารถควบคุมตนทุนงานรับเหมากอสรางไดดีขึ้น และมีกำไรขั้นตนจากงานบริการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่
เพิ่มขึ้น อัตราสวนทางการเงินของบริษัท ROA รอยละ 1.0 และ ROE รอยละ 2.6 ทั้ง ROA และ ROE ฐานะการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอย ณ สิ้นป 2564 บริษัทมีสินทรัพยรวม จำนวน 1,051 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 จำนวน 216 ลานบาท สินทรัพย
เพิ่มขึ้นเนื่องมาจากบริษัทมีสินทรัพยประเภทรถบรรทุกที่นำมาใชในงานบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครปากเกร็ดและรถที่
เตรียมพรอมสำหรับใชในงานจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม และบริษัทมีลูกหนี้การคาที่เพิ่มขึ้น บริษัทมีหนี้สินรวม
จำนวน 683 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 จำนวน 196 ลานบาท สาเหตุที่หนี้สินเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากมีเจาหนี้การคาเพิ่มขึ้นและมี
เงินกูระยะยาวเพิ่มขึ้นเพื่อนำมาลงทุนซื้อรถบรรทุกมาใชในงานบริการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครปากเกร็ด และเทศบาลนคร
เชียงใหม บริษัทมีสว นของผูถือหุน จำนวน 368 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2563 D/E Ratio 1.9 เทา เพิ่มขึ้นเนื่องจากบริษัทมีหนี้สิน
รวมเพิ่มขึ้นตามที่รายงานไปขางตน
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปไดดังนี้
(1) นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องทิศทางการขยายธุรกิจดานการใหบริการจัดเก็บขยะ
ตอบ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจัดการ ตอบวา ในป 2564 บริษัทมีรายไดจากการใหบริการจัดเก็ บขยะ
จำนวน 140 ลานบาท โดยในป 2565 บริษัทมีรายไดเพิ่มจากโครงการจัดเก็บขยะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม จะทำ
ใหมีการรับรูรายไดเพิ่มขึ้นเปน จำนวน 240 ลานบาทตอป ตั้งแตป 2565 เปนตนไป จนกวาจะไดรับสัญญาจาก
โครงการใหมเพิ่มขึ้น
(2) นายปยะพงษ ประสาททอง ผูถือหุน สอบถามเรื่องจำนวนโครงการที่ไดรับสัญญาจากหนวยงานองคการปกครองสวน
ทองถิ่นภายในป 2565
ตอบ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจัดการ ตอบวา ในป 2565 บริษัทไมไดรับสัญญาทั้งงานกอสรางและงาน
ใหบริการจัดเก็บขยะเพิ่มจากองคการปกครองสวนทองถิ่น
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(3) นายปยะพงษ ประสาททอง ผูถือหุน สอบถามเรื่องวิธีการรับงานจากองคการปกครองสวนทองถิ่น
ตอบ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจัดการ ตอบวา การรับงานจากหนวยงานองคการปกครองสวนทองถิ่นจะเปน
การประมูลผานการประกวดราคาตามระบบจัดซื้อจัดจางของภาครัฐ (e-Bidding)
(4) นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องการขยายธุรกิจในสาขาอื่นที่ตอยอดจากความเชี่ยวชาญ
ของบริษัท
ตอบ นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจัดการ ตอบวางานดานรับเหมากอสรางบริษัทมีกลยุทธ “ลดตนทุน เพิ่ม
คุณภาพ” เพื่อเพิ่มผลกำไร และมีแผนใชสินทรัพยประเภทที่ดินของบริษัทไปลงทุนใหเกิดประโยชนในอนาคต
ไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน แจงวา เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา
112 และขอบังคับของบริษัท ขอ 54. ซึ่งกำหนดใหบริษัทตองจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด
ของรอบปบัญชีของบริษัท และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนำเสนอใหผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 มีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในรายงานประจำป 2564 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ
รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

353,033,525
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมนำมาคำนวณ
ไมนำมาคำนวณ

100
-

หมายเหตุ: วาระนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น คิดเปนจำนวน 100 หุน รวมเปนจำนวน 353,033,525 หุน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตงิ ดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย
ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา
116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 51. ซึ่งกำหนดไววา “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวา
ร อ ยละห า (5) ของกำไรสุ ท ธิ ป ระจำป หั ก ด ว ยยอดเงิ น ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ า มี ) จนกว า ทุ น สำรองนี ้ จ ะมี จ ำนวน
ไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน”
เนื่องจากในป 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 ไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปไดดังนี้
(1) นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องสัดสวนเงินทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัท ณ ปจจุบัน
ของบริษัท
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ตอบ นางสาวสุนันทา คำสุข ผูสอบบัญชี ตอบวา บริษัทไดสำรองเงินทุนตามกฎหมายไวแลว จำนวน 16 ลานบาท จาก
ทุนจดทะเบียนที่บริษัท จำนวน 250 ลานบาท ปนี้บริษัทไมมีการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีผล
ขาดทุนสะสม และถึงบริษัทมีผลกำไรก็ไมตองกันไวเปนเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิ ดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป
2564 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัตดิ วยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

353,033,425
0
100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมนำมาคำนวณ
ไมนำมาคำนวณ

100
-

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตงิ ดการจายปนผลประจำป 2564
ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115
และขอบังคับบริษัท ขอ 49. ซึ่งกำหนดไววา “หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด
ขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล” ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง
ตามกฎหมาย
เนื่องจากในป 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาอนุมัตงิ ดการจายเงินปนผลประจำป 2564
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิ ดการจายปนผลประจำป 2564 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัตดิ วยคะแนนเสียงขางมากของผู
ถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนที่งดออกเสียง)
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงดการจายปนผลประจำป 2564 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

353,033,525
0
100
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมนำมาคำนวณ
ไมนำมาคำนวณ

100
-

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2565
เพื่อใหผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลและลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
นายประวัติ สิริภัทโรดม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ ไดขอตัวออกจากที่ประชุมเปน
การชัว่ คราวในระหวางการพิจารณาวาระนี้ จากนั้นประธานจึงมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 18. กำหนดให กรรมการตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจำป 2565 มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จำนวน 4 ทาน คือ
1) นายประวัติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน / กรรมการอิสระ
2) นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผูจ ัดการ
3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ
5/8

164/34-36 ถนนช้างคลาน ตําบลช้างคลาน อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465
164/34-36 CHANGKLAN RD., A.MUANG CHIANGMAI THAILAND. TEL. (053) 271-420, 272-429 FAX.(053) 818465
www.cmrd.co.th E-mail chiangmairimdoi@cmrd.co.th, Facebook / Chiangmai Rimdoi

บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

4) นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ กรรมการ
บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 23 พฤศจิกายน
2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 โดยไดเผยแพรรายละเอียดบนเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวไปยังผูถือหุนผานทางตลาดหลักทรัพย
ฯ แลว แตเมื่อครบกำหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายชื่อบุคคลใหบริษัทพิจารณา
คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) พิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ
ประจำป 2565 ทั้ง 4 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทและตำแหนงอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการที่พนจากตำแหนงตามวาระแลวเห็นวากรรมการทั้ง 4 ทานเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปน
กรรมการตามกฎหมาย และไดปฏิบัติหนาที่ดวยความระมัดระวัง โดยขอมูลของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอ
ชื่อเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง ปรากฏตามเอกสารแนบที่สงไปยังผูถือหุนทุกทานแลว
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ โดยคำถามและคำตอบสรุปไดดังนี้
(1) นางสาววิภาพร เลิศสุขสถาพร ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเรื่องจำนวนกรรมการอิสระปจจุบัน และแผนการแตงตั้ง
กรรมการอิสระเพิม่ เติม และกรรมการอิสระทานใดที่มีวาระการดำรงตำแหนงตอเนื่องเกิน 9 ป
ตอบ นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ตอบวา บริษัทมีกรรมการอิสระทั้งสิ้น จำนวน 5 คน จากจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด 11 คน โดยบริษัทยังไมมีการแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม และกรรมการอิสระของบริษัทแตละทานมีการ
ดำรงตำแหนงตอเนื่องไมเกิน 9 ป (6 ป)
เมื่อไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทน
กรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2565 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนที่งดออกเสียง) โดยพิจารณาแตงตั้งเปนรายบุคคล
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2565 จำนวน 4 ทาน คือ
นายประวัติ สิริภัทโรดม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ กลับเขาดำรงตำแหนง
กรรมการบริษัทและตำแหนงอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
6.1 นายประวัติ สิริภัทโรดม
เห็นดวย
353,033,525
ไมเห็นดวย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมนำมาคำนวณ
ไมนำมาคำนวณ

100
-

6.2 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน
เห็นดวย
353,033,525
ไมเห็นดวย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมนำมาคำนวณ
ไมนำมาคำนวณ

100
-

6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล
เห็นดวย
353,033,525
ไมเห็นดวย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมนำมาคำนวณ
ไมนำมาคำนวณ

100
-
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6.4 นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ
เห็นดวย
353,033,525
ไมเห็นดวย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมนำมาคำนวณ
ไมนำมาคำนวณ

100
-

ประธานไดกลาวเชิญกรรมการกลับเขาการประชุม และกลาวแสดงความยินดีกับกรรมการทั้ง 4 ทาน ที่ไดรับการลงมติ
ไววางใจจากที่ประชุมผูถือหุนเพื่อกลับเขาดำรงตำแหนงตอไปอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565
ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ
ขอบังคับบริษัท ขอ 32. ซึ่งกำหนดไววา “ใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส
หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น ตามขอบังคับหรือตามที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณา”
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพิจารณา
กลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคลองกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาด
ใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 ดังนี้
1. คาเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอยตอครั้งการประชุม มีอัตราเทากับป 2564 ดังนี้
คาตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ป 2564

ตำแหนง

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
20,000
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
15,000
และพิจารณาคาตอบแทน
กรณีกรรมการที่ไดรับเงินเดือนประจำในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม

คาตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ป 2565 (ปทเี่ สนอ)

20,000
15,000

2. คาตอบแทนในรูปแบบอื่น เชน โบนัสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรใหกรรมการแตละทาน โดยขึ้นอยูกับ
ผลการดำเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจำป 2565 รวมทั้งสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท และให
คาเบี้ยประชุมดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน
จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนน
เสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
353,033,525
เสียง
คิดเปนรอยละ
100
ไมเห็นดวย
0
เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
0
เสียง
คิดเปนรอยละ
บัตรเสีย
0
เสียง
ไมนำมาคำนวณ
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บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จํากัด (มหาชน)

CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2565
ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้
นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120
และขอบังคับบริษัท ขอ 57. ซึ่งกำหนดไววา “ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนในการ
สอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได”
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีประจำป 2565
1)
2)
3)
4)

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก
นางพรทิพย
เลิศทนงศักดิ์
นางสาวสุนันทา คำสุข
นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 (ตรวจสอบงบของบริษัท 1 ป) หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบริษัท)

หรือผูสอบบัญชีทานอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ที่ไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความ
เห็ น ชอบผู  ส อบบั ญ ชี เป น ผู  ล งลายมื อ ชื ่ อ ในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงิ น ของบริ ษ ั ท โดยมี ค  า ตอบแทน
ในการสอบบัญชีประจำป 2565 เปนเงินจำนวน 1,380,000 บาท (คาตอบแทนป 2564 เทากับ 1,300,000 บาท)
จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2565 โดย
วาระนี้ตองผานการอนุมัตดิ วยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนที่งดออก
เสียง)
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี โดยมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2565 เปนเงินจำนวน
1,380,000 บาท ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

353,033,525
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
ไมนำมาคำนวณ
ไมนำมาคำนวณ

100
-

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว
วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น
นอกจากที่กำหนดไวในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่ง
ประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ เพื่อใหผูถือหุนเสนอวาระ
สอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป
ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามและเสนอ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่สละเวลาอันมีคามาเขาประชุมในวันนี้ และกลาว
ปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 14.53 น.

(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท)
ประธานที่ประชุม
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