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ท่ี AGM/2565 
วันท่ี 22 เมษายน 2565 

เรื่อง  แจงมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 
เรียน  กรรมการและผูจัดการ 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  
22 เมษายน 2565 เวลา 14.02 น. ดังน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติรับรอง
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี  

เห็นดวย 353,033,425 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2564 
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุ นซึ ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 353,033,525 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  

4. อนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2564 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 
47,275,991 บาท โดยท่ีประชุมมีมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 353,033,425 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 100 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  

5. อนุมัติการงดจายปนผลประจำป 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท โดยที่ประชุมมีมติ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 353,033,525 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  

6. อนุมัติแตงตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2565 จำนวน 4 ทาน กลับเขาดำรงตำแหนง
กรรมการอีกวาระหน่ึง โดยพิจารณาแตงตั้งเปนรายบุคคล ดังน้ี 
6.1 นายประวัติ สิริภัทโรดม โดยที่ประชุมมีมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังน้ี 
เห็นดวย 353,033,525 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  
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6.2 นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 353,033,525 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  

6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 353,033,525 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  

6.4 นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ โดยท่ีประชุมมีมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 353,033,525 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  

7. อนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2565 ดังน้ี 
1) คาเบ้ียประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอยตอครั้งการประชุม มีอัตราเทากับป 2564 ดังน้ี 

ตำแหนง 

คาตอบแทนใน
รูปแบบเบ้ียประชุม 

(บาท/คร้ัง)  
ป 2564 

คาตอบแทนใน
รูปแบบเบ้ียประชุม 

(บาท/คร้ัง) 
ป 2565 (ปท่ีเสนอ) 

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการท่ีไดรับเงินเดือนประจำในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

2) คาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เชน โบนัสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรใหกรรมการแตละทานโดยข้ึนอยู
กับผลการดำเนินงานของบริษัท  

ท้ังน้ีคาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจำป 2565 รวมท้ังสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท และใหคาเบ้ีย
ประชุมดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2565 เปนตนไป โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม ดังน้ี 

เห็นดวย 353,033,525 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  
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8. อนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทประจำป 2565 
1) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 หรือ 
2) นางพรทิพย เลิศทนงศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 หรือ  
3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8207 หรือ 
4) นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211  

หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความ
เห็นชอบผูสอบบัญชี เปนผูลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีคาตอบแทนใน
การสอบบัญชีประจำป 2565 เปนเงินจำนวน 1,380,000 บาท (คาตอบแทนป 2564 เทากับ 1,300,000 บาท) โดยท่ี
ประชุมมีมตอินุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นดวย 353,033,525 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 
บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ)  

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

  
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท) 
   ประธานกรรมการ 


