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                                                                                                                         10 เมษายน 2562 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2562 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดให้มีการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2562 ในวนัพฤหัสบดีท่ี  25  เมษายน  2562  เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์
ชั้น4 ห้องชาเทรียมบอลรูม  เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมี
ระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
 ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุมดงักล่าว  

   ไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 
วาระท่ี 2   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการ 
                 ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
วาระท่ี 3    พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและบญัชีก าไรขาดทุนของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ท่ีผูส้อบบญัชี 
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จ ากดั ไดต้รวจสอบและแสดงความเห็นแลว้ และ
ไดมี้การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรเงินก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาจดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทัฯ 
ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวนเงิน 71,400,000 บาท  ซ่ึงจะท าให้บริษทั 
ฯ มีทุนส ารองตามกฎหมายสะสม รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน 100,000,000 บาท  คิดเป็นอตัรา
ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบถว้นแลว้  และจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท (สิบเอ็ดสตางค)์ ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่ง
กาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท (เจ็ดสตางค)์ เม่ือวนัท่ี 12 ธนัวาคม 2561  จึงคงเหลือเงิน
ปันผลส าหรับปี 2561 ท่ีจะจ่ายในคร้ังน้ีในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท (ส่ีสตางค)์ ซ่ึงเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสะสมของบริษทัตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ โดยมีมติก าหนดให้
วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น (“Record Date”) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งน้ี การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวจะไม่
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เกินก าไรสะสมท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ และเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง ทั้งน้ี ในปี2560 ท่ีผา่นมาทางบริษทัฯ ยงัไม่มีการจ่ายเงินปันผล 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรพิจารณาอนุมติัเร่ืองค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2562 เป็น
จ านวนเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (หา้ลา้นบาทถว้น) (ตามขอ้มูลหนา้27) ซ่ึงประกอบดว้ย  

(1)  ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนเม่ือเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง  
    1.1 คณะกรรมการบริษทั  

          - ต  าแหน่งประธาน    30,000  บาท 

          - ต  าแหน่งกรรมการ   17,000  บาท  

     1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ 

            - ต าแหน่งประธาน    25,000  บาท 

          - ต  าแหน่งกรรมการ   17,000  บาท  

                                   1.3 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

          - ต  าแหน่งประธาน    22,000  บาท 

           - ต  าแหน่งกรรมการ   17,000  บาท 

                                  1.4  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

            - ต  าแหน่งประธาน    22,000  บาท 

          - ต  าแหน่งกรรมการ   17,000  บาท 

                 (2) เงินบ าเหน็จกรรมการ ต่อคนไม่เกิน  300,000 บาท  

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาประวติัและการปฏิบติัหน้าท่ีของกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ทั้ง 4 ท่าน คือ นายสมยศ เจียมจิรังกร  นางสาวอนงค์ลกัษณ์ แพทยานนัท์ ว่าท่ีร้อยตรี วิโรจน์
 แพทยานันท์ และ นางสาวนิธิดา รัชตารมย์ แล้วมีความเห็นว่า ทั้ ง 4 ท่าน มีความรู้และ
ประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทั ทั้ งท่ีผ่านมาได้ปฏิบติัหน้าท่ีใน
ฐานะกรรมการของบริษทั ดว้ยความเสียสละ ทุ่มเท และสามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ีพน้ต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง (ตาม
ขอ้มูลหนา้28) 
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 วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั ประจ าปี 2562 โดยแต่งตั้งให ้ 
นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5266   และ/หรือ นายชาญชัย ชัย
ประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760    และ/หรือ  นายไพบูล ตนักูล  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4298  ในนามบริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั  โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได้ ให้
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัแทนได ้ และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ของ
บริษทั ฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2562 รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  4,080,000 บาท ทั้งน้ี ไดมี้
การพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

 
 ตารางเปรียบเทยีบราคา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาการออกและเสนอขายหุน้กู ้วงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท 

ความเห็นคณะกรรมการ  พิจารณาแลว้เห็นว่า มีเหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ อาทิ ประเภทหุ้นกู้ วตัถุประสงค์ จ  านวนและราคาหุ้นกู้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทั (ตามขอ้มูลหนา้36) 

วาระท่ี 9           พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 

บริษัท รายการ ปี 2559 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 
เพิม่ขึน้จากปี 2561 

(บาท) (%) 

1. CMC ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 1,030,000 1,050,000 1,110,000 1,180,000 70,000 6.31 
 

ค่าตรวจสอบบญัชีรายไตรมาส 870,000 900,000 930,000 990,000 60,000 6.45 

Total CMC 1,900,000 1,950,000 2,040,000 2,170,000 130,000 6.37 

2. SMP ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 370,000 370,000 380,000 400,000 20,000 5.26 

3. TSN ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 650,000 680,000 705,000 720,000 15,000 2.13 

4. PPP ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 730,000 750,000 775,000 790,000 15,000 1.94 

รวม CMCG 3,650,000 3,750,000 3,900,000 4,080,000 180,000 4.62 



 
 

4 
 

  
  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดังกล่าวขา้งต้นโดยผูถื้อหุ้น
จะตอ้งยืน่เอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้ หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ ทั้งน้ี บริษทัจะเปิดใหมี้การ
ลงทะเบียนการเขา้ร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ของวนัพฤหสับดีท่ี 25 เมษายน  2562 
  
 
 
   
  ขอแสดงความนบัถือ  
 

      
  (นายกฤช  ฟอลเล็ต) 
   ประธานกรรมการ   
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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น  
คร้ังที ่1  /  2561 

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  

วนัทีป่ระชุม  วนัพธุท่ี 19 กนัยายน 2561 เวลา 13.00 น.   

สถานทีป่ระชุม  หอ้งประชุมส านกังานใหญ่   
   เลขท่ี 909/1  หอ้ง 602 ชั้น 6 ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน  แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี   กรุงเทพมหานคร 

ผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม 1. นายนริศ แพทยานนัท ์
 2. นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์
 3. วา่ท่ีร้อยตรีวโิรจน ์ แพทยานนัท ์
 4. นางสาวโศภิน แพทยานนัท ์
 5. นายวชิยั แพทยานนัท ์
 6. นายววิฒัน์ แพทยานนัท ์
 7.  นางสาวอจัฉรา แพทยานนัท ์  
 8. นายวรัทภพ แพทยานนัท ์
 9. นายเอกกมล แพทยานนัท ์

 10. นายบณัฑิต แพทยานนัท ์
 11.  นางสาวดุษฎี แพทยานนัท ์
 12. นางสาวอมลภา แพทยานนัท ์
 13. นางสาวนทัธ์ชนนั แพทยานนัท ์
 14. นายสุทธิชยั แพทยานนัท ์
 15.  นายณรงคฑ์รณ์ แพทยานนัท ์
 16. บริษทั ทเวลฟ์ มลัติพลาย แอสเซท จ ากดั 
 
ผู้ถือหุ้นทีม่อบฉันทะ 1. นายแพทยว์เิชียร แพทยานนัท ์  
 2. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์
 3. นายวฒิุพงษ ์ แพทยานนัท ์
 4. นายวทิยา แพทยานนัท ์
 5. นางสาววริสา แพทยานนัท ์
 6. นายนาวนิ  แพทยานนัท ์
 7. นางสาวนนัทิยา แพทยานนัท ์
 8. นางสาวสุวมิล แพทยานนัท ์
 9. นายสุทธินนัท ์ แพทยานนัท ์
 10. นายปริญญา แพทยานนัท ์
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 11. นายเบญจพล แพทยานนัท ์
 12. นางสะอาด แพทยานนัท ์
 13.  นางสาวพิมพภรัณย ์ แพทยานนัท ์
 

ผู้ถือหุ้นทีล่าประชุม ไม่มี 
  
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 1. นายกฤช ฟอลเลต็ ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการอิสระ 
 2. ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3. นายสมยศ เจียมจิรังกร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

4. นายสาธิต                             อุไรเวโรจนากร  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
5. พลต ารวจโท นพรัตน ์  มีปรีชา  กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 6. นายแพทยว์เิชียร แพทยานนัท ์ กรรมการ/ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
 7. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ/กรรมการบริหารความเส่ียง 
 8.  วา่ท่ีร้อยตรี วโิรจน ์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
 9. นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
 10. นางสาวนิธิดา รัชตารมย ์ กรรมการ/กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการทีล่าประชุม 1. นายวฒิุพงษ ์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
 2. นายสุรพงษ ์ ชูรังสฤษฎ์ิ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/ตรวจสอบ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  1. นางสาวกรวรรธน์ หิรัญรุจิพงศ ์ เลขานุการบริษทั / CAO 
 2. นางสาวศรัญญา เนินทอง ผูช่้วยเลขานุการบริษทั 
 3. นายวชัรากร ศิริวฒัพงศ ์ เจา้หนา้ท่ีการเงิน 
 4. ชโลธร ลีลามะลิ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบญัชีและการเงิน 
เอกสารทีจ่ดัส่งให้ก่อนการประชุม 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 
2. หนงัสือมอบฉนัทะ      

  3. ค าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียนและการมอบฉนัทะ 
4. เอกสารหรือหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุน้หรือผูแ้ทนของผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม 

  5. ขอ้บงัคบับริษทัฯ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประชุมผูถื้อหุน้ 
 6. แผนท่ีสถานท่ีประชุม 

 ประธานท่ีประชุมกล่าวเปิดประชุมเวลา 13.15 น. และขอให้เลขานุการแจง้เก่ียวกบัองคป์ระชุม วิธีการส่งหนงัสือเชิญประชุมและ
เอกสารการประชุม และการลงคะแนนเสียง โดยเลขานุการแจง้วา่   ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง รวม  16  คน จ านวนหุน้ 556.33  ลา้นหุ้น คิด
เป็นร้อยละ 74.18 ของจ านวนหุน้ทั้งส้ินของบริษทั คือ  750  ลา้นหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุม รวม 13 คน จ านวนหุ้น 193.67  
ลา้นหุ้น คิดเป็นร้อยละ 25.82   ของจ านวนหุน้ทั้งส้ินของบริษทั รวมแลว้มีผูถื้อหุ้นมาประชุมครบทั้ง 29  คน จากจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งส้ิน 29 คน
ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และนบัจ านวนหุน้ได ้ 750  ลา้นหุน้ ซ่ึงเกินกวา่หน่ึงในสามของหุน้ทั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุม 
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ตามขอ้ 33 ของขอ้บงัคบับริษทั  ในการประชุมคร้ังน้ีมี นายกฤช  ฟอลเล็ต  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุม และนางสาวกรวรรธน์ 
หิรัญรุจิพงศ ์ เลขานุการบริษทัเป็นเลขานุการท่ีประชุม 

 ส าหรับวิธีการส่งเอกสารให้ผูถื้อหุ้นก่อนการประชุม ไดจ้ดัส่งโดยวิธีส่งเอกสารทางไปรษณียล์งทะเบียนตอบรับล่วงหน้าก่อนวนั
ประชุมไม่น้อยกวา่  7 วนั และเลขานุการได้แถลงถึงวิธีปฏิบติัในการมอบฉันทะ การลงคะแนน การนบัคะแนน และการลงมติ ในแต่ละวาระ
การประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหผู้อ่ื้นเป็นตวัแทนเขา้ร่วมประชุม โดยใชห้นงัสือมอบฉนัทะ  แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะ
ทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่าย ไม่ซบัซอ้น 

 วธีิปฏบิัตใินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนบัคะแนนและการแจ้งผลการนบัคะแนน 

1. เลขานุการช้ีแจงวธีิการนบัคะแนนเสียงใหท่ี้ประชุมทราบ โดยบริษทัจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ยระบบ  Barcode จากบตัร
 ยืนยนัการลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดท้ าเคร่ืองหมายไว้ โดยบริษทัจะแจก
 บตัรลงคะแนนใหเ้ฉพาะ 

1.1 ท่านผูถื้อหุน้ท่ีมาเอง 

1.2 ผูรั้บมอบฉนัทะแบบ ก. 

2. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถาม  

 รายละเอียดในแต่ละวาระก่อนลงการคะแนนเสียง และจะสอบถามความเห็นจากท่ีประชุมวา่ผูถื้อหุน้ท่านใดเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย  

 หรืองดออกเสียง 

3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่านผูถื้อหุน้เห็นชอบตามมติท่ีน าเสนอ หากมีผูถื้อ
 หุน้ท่านใดคดัคา้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหใ้ชใ้บลงคะแนนท่ีบริษทัจดัให ้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนใหถื้อหน่ึงหุน้
 เป็นหน่ึงเสียง ทั้งน้ีในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงหกัออกจากคะแนนเสียงท่ี
 เห็นดว้ย  ส่วนผูถื้อหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง
 ท่านผูถื้อหุน้นั้น บริษทัจะน าคะแนนในส่วนน้ีบนัทึกรวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติในแต่ละวาระ 

4. เม่ือไดค้ะแนนเสียงในแต่ละวาระแลว้ ประธานท่ีประชุมหรือเลขานุการท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ 

การนับคะแนนเสียง 

 1. เลขานุการท่ีประชุมจะแจง้จ านวนคะแนนเสียงท่ีจะตอ้งใชเ้ป็นมติท่ีประชุมในแต่ละวาระใหท่ี้ประชุมทราบก่อนลงคะแนน 

 2. หากคะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 

 3. ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะใดมีส่วนไดส่้วนเสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หา้มมิใหอ้อกเสียงในเร่ืองนั้น และประธานฯ 
 อาจจะเชิญให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะนั้นออกนอกท่ีประชุมชัว่คราวก็ได ้เวน้แต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ
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เร่ิมการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี ้

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 

 ประธานท่ีประชุม ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี  1/2561   เม่ือวนัพุธท่ี 25 เมษายน 
2561  ดงัมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1.โดยคณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นวา่ รายงานการประชุมดงักล่าวท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุ้นล่วงหนา้
ก่อนการประชุมไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งครบถว้น เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมรับรอง 

 มต ิท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  1/2561    

 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 750,000,000 หุน้ 
 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับรองดว้ยคะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 746,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.53 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง   
 งดออกเสียง จ านวน 3,500,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.47 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2 เร่ืองเพ่ือพจิารณา  
 2.1  พจิารณาอนุมตั ิแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  หมวด 6  ข้อ 31 

      เลขานุการบริษทั  รายงานต่อท่ีประชุมวา่ เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช.  ไดอ้อกค าสั่ง 
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ท่ี  21/2560 เร่ือง  การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ซ่ึง
สาระส าคญัส่วนหน่ึงของค าสัง่ฉบบัดงักล่าว รวมถึงการแกไ้ขเพ่ิมเติมบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 บางประการ โดย
เป็นการแกไ้ขใหสิ้ทธิของผูถื้อหุ้น ให้ไดรั้บความคุม้ครองตามกฎหมายมากยิง่ข้ึน  ส่งผลต่อขอ้บงัคบัของบริษทั ฯ  ไม่สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขท่ี
เกิดข้ึน 

เลขานุการบริษทั  ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
จากค าสั่งฉบบัดงักล่าว มีผลกระทบกบัขอ้บงัคบัของบริษทัฯ คือ การยกเลิกและใชบ้ทบญัญติัมาตรา 100 เก่ียวกบัสิทธิของผู ้

ถือหุ้นในการขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาเร่ืองใด ๆ ซ่ึงมาตรา 100 เดิม ใหสิ้ทธิแก่ผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนั
ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือ ผูถื้อหุ้นจ านวนไม่นอ้ยกวา่ 25 คน  ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 10  
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด ในการเขา้ช่ือกนั ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม และ คณะกรรมการมีหน้าท่ีจดัให้มีการ
ประชุม ภายใน 1 เดือน   ซ่ึงหลกัการน้ี ไดร้ะบุไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ  หมวด 6 ขอ้ 31   

ทั้งน้ีจะยกเลิกและให้ใช ้มาตรา 100 ตามค าสั่งหัวหนา้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ซ่ึงให้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นคนหน่ึง หรือ 
หลายคน  ซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยหวา่ ร้อยละ 10 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้ งหมด  ในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามญัถือ
หุน้ได ้ โดยคณะกรรมการมีหนา้ท่ี จดัใหมี้การประชุม ภายใน 45 วนั ซ่ึงขยายเพ่ิมเติม ข้ึน เพ่ือใหบ้ริษทั มีระยะเวลาเพียงพอในการด าเนินการ 

นอกจากน้ี ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ผูถื้อหุน้ขา้งตน้ สามารถเรียกประชุมเอง
ไดโ้ดยบริษทั เป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้าย   แต่หากผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม  ผูถื้อหุ้น ซ่ึงเรียกประชุมนั้น เป็นผูรั้บผิดชอบ
ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน 

ดงันั้น เพ่ือให้ขอ้บงัคบัของบริษทั ฯ มีสาระส าคญั ไม่ขดักฎหมายท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม  บริษทั ฯ จะแกไ้ขรายละเอียดของ
ขอ้บงัคบับริษทั ฯ ใหเ้ป็นไปโดยสอดคลอ้งกนั 
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 ทั้งน้ีบริษทั ฯ เสนอแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  หมวด 6  ขอ้ 31  โดยให้ยกเลิกขอ้ความ
เดิม และ ใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

      “ ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  จะเขา้ช่ือ

กนั ท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น เป็น การประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียก

ประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้น  ภายในส่ีสิบหา้วนั นบัแต่ วนัท่ีไดรั้บ

หนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

      ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง  ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือกนั หรือ   

ผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ได ้ ภายในส่ีสิบห้าวนั นับแต่ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค

หน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดั

ใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

     ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะ ผูถื้อหุน้ตามวรรคสอง คร้ังใด จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วม

ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 103 (พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535)  ผูถื้อหุ้นตามวรรคสอง ตอ้ง

ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้น ใหแ้ก่บริษทั ”  

 ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่  มีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซักถามประการใดหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุ้นในห้องประชุมทกัทว้ง 
หรือ แสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธาน ฯ  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 
   ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 750,000,000 หุน้ 

   ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 750,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน - เสียง   
 งดออกเสียง จ านวน – เสียง 

 

                   2.2  พิจารณาให้ความเห็นชอบ   เร่ืองแก้ไขข้อความในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส 
จ ากดั  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2561 
            
   เลขานุการบริษทัฯ รายงานต่อท่ีประชุม วา่  เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 39 ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี   ดงันั้น ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี  25  เมษายน 2561 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ผูส้อบบญัชีของ บริษทัไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม  พ.ศ. 2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

  นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 หรือ นายไพบูล ตนักลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298 หรือ 
นางสาวสกณุา แยม้สกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906 โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงมีอ านาจตรวจสอบ  และลงนามในรายงานการสอบ
บญัชี   
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เลขานุการบริษทั  ช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
เน่ืองจาก ทาง บริษทัไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม  พ.ศ. 2561  ไดแ้จง้ขอปรับเปล่ียน ช่ือของผูส้อบบญัชี จาก นางสาวสกุณา แยม้สกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4906  เป็น นางสาว
นภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5266   
 ทั้งน้ีบริษทั ฯ เสนอแกไ้ขขอ้ความในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2561 โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิม และ ใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 
       “  ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 มีมติแต่งตั้งให้ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760 หรือ 
นายไพบูล ตนักลู ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298  หรือ  นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5266  ในนามบริษทั ไพร้
ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบีเอเอส จ ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยให้คนใดคนหน่ึง เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทั  ” 
  

คณะกรรมการบริษทั จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติั  แกไ้ขขอ้ความ ตามท่ีบริษทั ฯ ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
 ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่ จะมีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซ่ึงไม่มีผูถื้อหุน้ในห้องประชุมทกัทว้ง หรือ 
แสดงความเห็นเพ่ิมเติม  ประธาน ฯ  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 
 
 มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติอนุมติัใหค้วามเห็นชอบในการแกไ้ขขอ้ความของบริษทัฯ ตามท่ีเสนอ 

 ในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรวมทั้งส้ิน 750,000,000 หุน้ 

 ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดงัน้ี 
 เห็นดว้ย จ านวน 750,000,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย จ านวน -  เสียง  
 งดออกเสียง จ านวน -  เสียง 

วาระที ่3 เร่ืองอ่ืน ๆ  
   ประธาน ฯ แจง้วา่ ท่ีประชุมไดพิ้จารณาครบถว้นตามวาระต่าง ๆ ท่ีไดก้ าหนดในหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ซ่ึงตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชน จ ากดั  พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรค 2 ไดร้ะบุไวว้า่    “ ...ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุ้นนบั รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได.้.. ”     
  ซ่ึงไม่มีผูเ้สนอเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม เป็นระเบียบวาระ 
   
  ประธาน ฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่  มีขอ้คิดเห็น หรือ ขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซ่ึงมีผูถื้อหุน้แสคงความเห็นเพ่ิมเติม ดงัน้ี  
 
ผูถื้อหุน้               สอบถามถึงการเตรียมตวัของผูถื้อหุน้ ณ ปัจจุบนั วา่ควรตอ้งเตรียมตวัอยา่งไร ก่อนท่ี บริษทั จะจดทะเบียน  
(นายวรัทภพ แพทยานนัท)์             ในตลาดหลกัทรัพย ์ฯ  
 
เลขานุการบริษทั              ช้ีแจงถึง การเตรียมตวัของผูถื้อหุน้ CMC  ดงัน้ี 
(นางสาว กรวรรธน์ หิรัญรุจิพงศ)์  
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• ตรวจสอบใบหุน้ของตนวา่มิไดช้ ารุด หรือสูญหาย เน่ืองจากจะตอ้งน าไปฝากกบั TSD เพื่อเปล่ียนเป็นหุน้
ในระบบ Scrip less ท่ีใชซ้ื้อขายในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้

 
• ตรวจสอบวา่หุน้ของตนเองมีการน าไปใชเ้ป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั หรือจ าน าหรือไม่ ถา้มี ควรติดต่อ

ธนาคารเพื่อปลอดจ าน า หรือใหธ้นาคารออกหนงัสือยนืยนั (ตามท่ี TSD ก าหนด) วา่หุน้ดงักล่าวติดจ าน า
อยูส่ าหรับเงินกูก้อ้นใด จ านวนก่ีหุน้ และจะครบก าหนดช าระเงินกูแ้ละสามารถไถ่ถอนใบหุน้ออกมาได้
เม่ือใด 

 
• ตรวจสอบกบัเลขาของบริษทัฯ วา่ขอ้มูลของผูถื้อหุน้ใน บมจ.006 มีความถูกตอ้ง (ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ นามสกลุ 

ท่ีอยู ่สญัชาติ จ านวนหุน้ เลขท่ีใบหุน้) 
    
 
  ท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถามพอสมควรแก่เวลาแลว้ เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดข้อบคุณผูถื้อ
หุน้และกรรมการทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดประชุม 
 เลิกประชุมเวลา  14.00 น. 
 

  ลงช่ือ     ประธานท่ีประชุม 
                          (นายกฤช  ฟอลเลต็) 

 
 
 
 
 

ลงช่ือ        เลขานุการบริษทั/ ผูบ้นัทึกการประชุม 
         (นางสาวกรวรรธน์ หิรัญรุจิพงศ)์ 
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รายงานของผูส้อบบญัชี (Auditor’s Report)  

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 

เสนอผู้ ถือหุ้นและคณะกรรมการของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ข้าพเจ้าเห็นวา่ งบการเงินรวมของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (บริษัท) และบริษัทยอ่ย (กลุม่กิจการ) 
และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุม่กิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ณ 
วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแส
เงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีสิน้สดุวนัเดียวกนั โดยถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน  
 
งบการเงนิที่ตรวจสอบ 
 

งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการประกอบด้วย 

• งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดงฐานะการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จรวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกิจการ

ส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั  
• งบกระแสเงินสดรวมและงบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนัเดียวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการซ่ึงรวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชีท่ี

ส าคญั 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  
 

ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กลา่วไว้ในสว่นของ 
ความรับผิดชอบของผู้สอบบญัชีตอ่การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า 
ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระจากกลุม่กิจการและบริษัทตามข้อก าหนดจรรยาบรรณของผู้ประกอบวชิาชีพบญัชีในสว่นท่ี
เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชปูถมัภ์  
และข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึง่เป็นไปตามข้อก าหนดเหลา่นี ้ข้าพเจ้าเช่ือวา่หลกัฐาน
การสอบบญัชีทีข้่าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ 
 

เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบคือเร่ืองตา่ง ๆ ที่มีนยัส าคญัที่สดุตามดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพของข้าพเจ้าใน
การตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการส าหรับงวดปัจจบุนั ข้าพเจ้าได้น าเร่ืองเหลา่นีม้าพจิารณาใน
บริบทของการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวมและในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ทัง้นี ้
ข้าพเจ้าไมไ่ด้แสดงความเห็นแยกตา่งหากส าหรับเร่ืองเหลา่นี ้ 
 

เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
การพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการ
พัฒนา 
 

 

อ้างถึงหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 2.7 นโยบายการ
บญัชี เร่ืองโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา
และโครงการอสงัหาริมทรัพย์รอการพัฒนา  ข้อ 9 เร่ือง
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนา และข้อ 15 
เร่ืองโครงการอสงัหาริมทรัพย์รอการพฒันา 
 
ณ วนัที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 โครงการอสงัหาริมทรัพย์
ระหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหาริมทรัพย์รอการ
พฒันาที่แสดงในงบแสดงฐานะการเงินรวมและงบแสดง
ฐานะการเงินเฉพาะกิจการ จ านวน 4,601 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 87 และ จ านวน 2,384 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 65 ของมูลค่าสินทรัพย์ทัง้หมดของกลุ่มกิจการและ
บริษัท ซึง่ในจ านวนนีป้ระกอบด้วยบ้านพร้อมขาย เฟส เอ 
ของโครงการหนึ่งของบริษัทที่หยดุชะงกัชัว่คราวซึ่งมีราคา
ทนุแสดงอยู่ในโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา
จ านวน 115 ล้านบาท และบ้านระหว่างก่อสร้างของเฟส  
บีโครงการเดียวกันนีท้ี่มีราคาทุนแสดงอยู่ในโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์รอการพฒันาจ านวน 105 ล้านบาท โดย
บริษัทได้มีการบนัทึกค่าเผ่ือการลดลงของมลูค่าโครงการ
บ้านแห่งนีส้ าหรับบ้านพร้อมขาย เฟส เอ เป็นจ านวน  
51 ล้านบาท และบ้านระหวา่งก่อสร้าง เฟส บี เป็นจ านวน 
37 ล้านบาท 
 

ข้าพเจ้าได้ประเมินวิธีการที่ผู้ บริหารใช้ในการประเมิน
มูลค่าของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา
และโครงการอสงัหาริมทรัพย์รอการพฒันา ดงันี ้
 
- เยี่ยมชมสภาพบ้านพร้อมขาย เฟส เอ และบ้านท่ีก าลงั
ก่อสร้าง เฟส บี  ของโครงการหนึ่ งของบริษัทที่
หยุดชะงักชั่วคราว เพื่อประเมินสภาพโครงการ
ดงักลา่ว 

 
- สอบถามผู้ บริหารถึงแผนการขายบ้านเฟส เอ และ
แผนการพฒันาการก่อสร้างบ้านเฟส บี 

 
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเก่ียวกับแหล่งข้อมูล 
ที่ผู้บริหารใช้ในการพิจารณามูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะ
ได้รับของบ้านพร้อมขายเฟส เอ  

 
- ประเมินวิธีการ และทดสอบความเหมาะสมของข้อมลูที่
ใช้ในการประเมินมลูค่าตลาดของบ้านพร้อมขายเฟส 
เอ จากผู้บริหาร โดยตรวจสอบราคาที่ดินอ้างอิงจาก
ราคาประเมินของกรมที่ดินและโครงการบ้านใกล้เคียง
ในบริเวณเดียวกนั และราคาที่มีผู้ เสนอซือ้  

 
- เปรียบเทียบจ านวนเงินสทุธิที่บริษัทคาดวา่จะได้รับจาก
การขายบ้านเฟส เอ (สทุธิจากค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ
เกิดขึน้จากการขาย) กบัราคาตามบญัชี และ 

 

- ประเมินความเหมาะสมของการบนัทกึคา่เผ่ือการลดลง
ของค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทัง้จ านวนและเปรียบเทียบ
กบัราคาตามบญัชี  
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เร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ วธีิกำรตรวจสอบ 
 

การวัดมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง
การพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการ
พัฒนา (ตอ่) 
 

 

ผู้บริหารได้ประมาณผลขาดทุนที่คาดว่าจะเกิดขึน้ของ
บ้านพร้อมขายเฟส เอ โดยเปรียบเทียบราคาสทุธิที่คาด
ว่าจะได้รับของการขายบ้านดงักล่าวกับราคาตามบญัชี
และประมาณผลขาดทุนจากค่าก่อสร้างบ้านเฟส บี ทัง้
จ านวนเนื่องจากหยุดชะงักการก่อสร้าง  ผู้ บริหารได้
ประเมินว่าประมาณการค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่า
โครงการบ้านแห่งดงักลา่วนีม้ีความเหมาะสมและไมต้่อง
บันทึกค่าเผ่ือเพิ่มเติมส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 
พ.ศ. 2561 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเร่ืองนี ้เนื่องจากโครงการ
อสังหา ริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์รอการพฒันามีมูลค่าที่เป็นสาระส าคญั
ต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ และ
ผู้บริหารใช้ดุลยพินิจในการประเมินถึงความเหมาะสม
ของค่า เ ผ่ือการลดลงของมูลค่าของโครงการ โดย
พิจารณาจากมูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รับของการขาย
และการพฒันาโครงการดงักลา่ว 
 

ผลจากการปฏิบตังิานดงักล่าวข้างต้น ข้าพเจ้าพบวา่วธีิการใน
การประเมินมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการ
พัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนาของ
ผู้ บ ริ หา ร  ไ ด้ อ าศัย ข้ อมูล ในการประ เมิ นและ ปัจจัย
สภาพแวดล้อมทางการตลาดอย่างเหมาะสม 

 
ข้อมูลอื่น 
 

กรรมการเป็นผู้ รับผิดชอบต่อข้อมลูอื่น ข้อมลูอื่นประกอบด้วย ข้อมลูซึง่รวมอยูใ่นรายงานประจ าปี แตไ่มร่วมถึงงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการ และรายงานของผู้สอบบญัชีที่อยู่ในรายงานนัน้  ข้าพเจ้าคาดว่าข้าพเจ้าจะได้รับรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีนี ้ 
 

ความเห็นของข้าพเจ้าต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการไม่ครอบคลมุถึงข้อมลูอื่น และข้าพเจ้าไมไ่ด้ให้ความ
เช่ือมัน่ตอ่ข้อมลูอื่น 
 

ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าที่เก่ียวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการคือ การอ่านและ
พิจารณาว่าข้อมลูอื่นมีความขดัแย้งที่มีสาระส าคญักบังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ หรือกบัความรู้ที่ได้รับ
จากการตรวจสอบของข้าพเจ้า หรือปรากฏวา่ข้อมลูอื่นมีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่  
 

เมื่อข้าพเจ้าได้อา่นรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้วา่มีการแสดงข้อมลูที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั ข้าพเจ้า
ต้องสือ่สารเร่ืองดงักลา่วกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
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ความรับผิดชอบของกรรมการต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมีหน้าที่รับผิดชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้โดยถกูต้องตามที่
ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และรับผิดชอบเก่ียวกับการควบคุมภายในที่กรรมการพิจารณาว่าจ าเป็น  
เพื่อให้สามารถจัดท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการที่ปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็น
สาระส าคญัไมว่า่จะเกิดจากการทจุริตหรือข้อผิดพลาด  
 

ในการจดัท างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ กรรมการรับผิดชอบในการประเมินความสามารถของกลุม่กิจการ
และบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเร่ืองที่เก่ียวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใช้
เกณฑ์การบญัชีส าหรับการด าเนินงานต่อเนื่อง  เว้นแต่กรรมการมีความตัง้ใจที่จะเลิกกลุ่มกิจการและบริษัท หรือหยุด
ด าเนินงาน หรือไมส่ามารถด าเนินงานตอ่เนื่องตอ่ไปได้  
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากบัดแูลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุม่กิจการและ
บริษัท 
 

ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ 
 

การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะ
กิจการโดยรวมปราศจากการแสดงข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัหรือไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือ
ข้อผิดพลาด และเสนอรายงานของผู้สอบบญัชีซึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเช่ือมัน่อย่างสมเหตสุมผลคือ
ความเช่ือมัน่ในระดบัสงู แต่ไม่ได้เป็นการรับประกันว่าการปฏิบตัิงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชีจะสามารถ
ตรวจพบข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมลูที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทจุริตหรือ
ข้อผิดพลาด และถือว่ามีสาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตสุมผลได้ว่ารายการที่ขดัตอ่ข้อเท็จจริงแต่ละรายการ  หรือ
ทกุรายการรวมกนัจะมีผลตอ่การตดัสนิใจทางเศรษฐกิจของผู้ใช้งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเหลา่นี ้ 
 

ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบญัชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดลุยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสงัเกต  
และสงสยัเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบตัิงานของข้าพเจ้ารวมถึง 
 

• ระบแุละประเมินความเสี่ยงจากการแสดงข้อมลูท่ีขดัต่อข้อเท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงินรวมและงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการ
ตรวจสอบเพ่ือตอบสนองต่อความเสี่ยงเหล่านัน้ และได้หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเพียงพอและเหมาะสมเพ่ือ
เป็นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี่ยงท่ีไม่พบข้อมูลท่ีขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น
สาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจากการทุจริตจะสงูกว่าความเสี่ยงท่ีเกิดจากข้อผิดพลาด เน่ืองจากการทุจริตอาจ
เก่ียวกบัการสมรู้ร่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดงข้อมลู การแสดงข้อมลูที่
ไมต่รงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคมุภายใน 
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• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในท่ีเก่ียวข้องกับการตรวจสอบ เพ่ือออกแบบวิธีการตรวจสอบท่ี
เหมาะสมกับสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพ่ือวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการ
ควบคมุภายในของกลุม่กิจการและบริษัท 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบญัชีท่ีกรรมการใช้และความสมเหตสุมผลของประมาณการทาง
บญัชี และการเปิดเผยข้อมลูที่เก่ียวข้องซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเก่ียวกับความเหมาะสมของการใช้เกณฑ์การบัญชีส าหรับการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจาก
หลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับ และประเมินว่ามีความไม่แน่นอนท่ีมีสาระส าคญัท่ีเก่ียวกับเหตุการณ์หรือ
สถานการณ์ท่ีอาจเป็นเหตใุห้เกิดข้อสงสยัอย่างมีนยัส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทใน
การด าเนินงานตอ่เน่ืองหรือไม่ ถ้าข้าพเจ้าได้ข้อสรุปว่ามีความไมแ่น่นอนท่ีมีสาระส าคญั ข้าพเจ้าต้องกล่าวไว้
ในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้าโดยให้ข้อสงัเกตถึงการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินรวมและงบการเงิน
เฉพาะกิจการท่ีเก่ียวข้อง หรือถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพียงพอ ความเห็นของข้าพเจ้าจะเปลี่ยนแปลงไป 

ข้อสรุปของข้าพเจ้าขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีได้รับจนถึงวนัท่ีในรายงานของผู้สอบบญัชีของข้าพเจ้า 

อย่างไรก็ตาม เหตุการณ์หรือสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการและบริษัทต้องหยุดการ
ด าเนินงานตอ่เน่ือง  

• ประเมินการน าเสนอ โครงสร้างและเนือ้หาของงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการโดยรวม รวมถึง
การเปิดเผยข้อมลูว่างบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการแสดงรายการ และเหตกุารณ์ในรูปแบบท่ี
ท าให้มีการน าเสนอข้อมลูโดยถกูต้องตามท่ีควรหรือไม่ 

• ได้รับหลกัฐานการสอบบญัชีท่ีเหมาะสมอย่างเพียงพอเก่ียวกบัข้อมลูทางการเงินของกิจการภายในกลุม่
หรือกิจกรรมทางธุรกิจภายในกลุม่กิจการเพ่ือแสดงความเห็นตอ่งบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบตอ่การ
ก าหนดแนวทาง  
การควบคมุดแูลและการปฏิบตัิงานตรวจสอบกลุ่มกิจการ ข้าพเจ้าเป็นผู้ รับผิดชอบแต่เพียงผู้ เดียวต่อความเห็น
ของข้าพเจ้า 

 
ข้าพเจ้าได้สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองตา่งๆ ที่ส าคญัซึง่รวมถึงขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามที่ได้
วางแผนไว้ ประเด็นที่มีนัยส าคัญที่พบจากการตรวจสอบ และข้อบกพร่องที่มีนัยส าคัญในระบบการควบคุมภายในหาก
ข้าพเจ้าได้พบในระหวา่งการตรวจสอบของข้าพเจ้า 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารับรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบวา่ ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เก่ียวข้องกบัความ
เป็นอิสระและได้สือ่สารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเร่ืองอื่นซึง่ข้าพเจ้าเช่ือวา่มี
เหตผุลที่บคุคลภายนอกอาจพจิารณาวา่กระทบตอ่ความเป็นอิสระของข้าพเจ้าและมาตรการท่ีข้าพเจ้าใช้เพื่อปอ้งกนัไมใ่ห้
ข้าพเจ้าขาดความเป็นอิสระ 
 
จากเร่ืองที่สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พิจารณาเร่ืองต่าง ๆ ที่มีนัยส าคัญที่สุดในการตรวจสอบงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้อธิบาย
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เร่ืองเหลา่นีใ้นรายงานของผู้สอบบญัชี เว้นแตก่ฎหมายหรือข้อบงัคบัไมใ่ห้เปิดเผยตอ่สาธารณะเก่ียวกบัเร่ืองดงักลา่ว หรือ
ในสถานการณ์ที่ยากที่จะเกิดขึน้ ข้าพเจ้าพิจารณาวา่ไมค่วรสื่อสารเร่ืองดงักลา่วในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท า
ดงักลา่วสามารถคาดการณ์ได้อย่างสมเหตผุลว่าจะมีผลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อสว่นได้เสียสาธารณะ
จากการสือ่สารดงักลา่ว  
 
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

 
นภนุช อภชิาตเสถยีร 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5266 
กรุงเทพมหานคร 
26 กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2562 
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งบการเงินและหมายเหตปุระกอบงบการเงิน (Financial Statements) 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

     งบกำรเงินรวม    งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
    พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

  
หมำย
เหตุ 

 บำท 
 

บำท 
 

บำท 
 

บำท 

           

สินทรัพย์          

สินทรัพย์หมุนเวียน          

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 7  119,324,624  92,847,251  46,903,940  14,307,066 

ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน - สุทธิ 
8, 32 
ข) 

 47,183,891  35,961,066  41,726,536  5,494,191 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันและดอกเบ้ียคา้งรับ          

 
จากบริษทัยอ่ย 32 ค)  -  -  849,206,763  719,258,272 

เงินใหกู้ย้มืระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน   2,451,943  -  -  - 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหวา่งการพฒันา - สุทธิ 9, 10  3,448,353,155  4,434,984,039  1,510,075,515  1,845,585,262 
เงินลงทุนเผือ่ขาย 11  101,527,733  46,140,968  101,527,733  46,140,968 
สินทรัพยห์มุนเวยีนอื่น 12  14,692,898  3,322,642  241,810  248,567 
รวมสินทรัพยห์มุนเวยีน   3,733,534,244  4,613,255,966  2,549,682,297  2,631,034,326 
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน          

           

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนั 10  13,772,355  5,206,176  1,542,692  1,532,662 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13  -  -  158,935,700  112,943,400 
อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ 14  13,459,861  13,459,861  11,009,190  11,009,190 
โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา - สุทธิ 10, 15  1,153,028,647  893,177,977  874,420,196  742,807,328 
สิทธิการเช่า - สุทธิ 10, 16  12,833,333  13,499,999  -  - 
ท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ 10, 17  217,936,495  143,303,765  35,424,139  7,189,623 
สินทรัพยไ์ม่มีตวัตน - สุทธิ 18  13,768,637  10,248,044  -  537,146 
สินทรัพยภ์าษีเงินไดร้อการตดับญัชี - สุทธิ 19  79,585,105  95,666,428  29,599,835  28,332,808 

สินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีนอ่ืน 
20, 32 
ง) 

 31,731,174  167,975,213  19,022,625  44,707,731 

รวมสินทรัพยไ์ม่หมุนเวยีน   1,536,115,607  1,342,537,463  1,129,954,377  949,059,888 

รวมสินทรัพย์   5,269,649,851  5,955,793,429  3,679,636,674  3,580,094,214 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

     งบกำรเงินรวม    งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  

    พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560 

  
หมำย
เหตุ 

 บำท 
 

บำท 
 

บำท 
 

บำท 

           

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ          

           

หนี้สินหมุนเวียน          

           

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจาก          

 
สถาบนัการเงิน และกิจการอ่ืน 22  232,966,245  581,477,077  108,224,472  302,508,246 

เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 
21, 32 
จ) 

 216,459,862  271,408,244  113,300,663  110,319,680 

ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ   13,866,836  34,691,802  8,003,214  8,165,209 

เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท่ี้ถึงก าหนด          

 ช าระภายในหน่ึงปี 22  941,808,615  1,372,936,120  720,763,392  615,578,060 

ภาษีเงินไดค้า้งจ่าย   27,608,617  11,079,128  -  9,851,115 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 23  26,779,739  64,290,136  9,431,570  5,574,165 
           

รวมหน้ีสินหมุนเวยีน   1,459,489,914  2,335,882,507  959,723,311  1,051,996,475 

           

หนี้สินไม่หมุนเวียน          

           

เงินกูย้มืระยะยาวและหุน้กู ้ 22  1,159,563,242  1,833,056,449  438,737,070  1,172,447,994 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังาน 24  17,473,076  19,614,644  8,506,034  10,221,279 

หน้ีสินไม่หมุนเวยีนอ่ืน   6,524,452  6,446,094  3,950,472  1,711,527 
           

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวยีน   1,183,560,770  1,859,117,187  451,193,576  1,184,380,800 
           

รวมหนี้สิน   2,643,050,684  4,194,999,694  1,410,916,887  2,236,377,275 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 



20 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงฐานะการเงิน (ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

     งบกำรเงินรวม    งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร  
    พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

  
หมำย
เหตุ 

 บำท 
 

บำท 
 

บำท 
 

บำท 

           

หนี้สินและส่วนของเจ้ำของ (ต่อ)          

           

ส่วนของเจ้ำของ          

           

ทุนเรือนหุน้          

 ทุนจดทะเบียน          

    หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้           

       มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 25  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
           

 ทุนท่ีออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้          

    หุน้สามญั 1,000 ลา้นหุน้           

 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท (พ.ศ.2560: หุน้
สามญั 

         

          750 ลา้นหุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 25  1,000,000,000  750,000,000  1,000,000,000  750,000,000 
 ส่วนเกินมูลค่าหุน้หุน้สามญั 25  467,900,000  -  467,900,000  - 

ก าไรสะสม          

 จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 26  100,000,000  28,600,214  100,000,000  28,600,214 
 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   1,081,987,984  1,005,791,750  700,471,248  565,077,598 

องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจา้ของ   (23,288,817)  (23,598,229)  348,539  39,127 
           

รวมส่วนของเจ้ำของ   2,626,599,167  1,760,793,735  2,268,719,787  1,343,716,939 
           

รวมหนี้สินและส่วนของเจ้ำของ   5,269,649,851  5,955,793,429  3,679,636,674  3,580,094,214 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 



21 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทนุ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

     งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

   
หมำย
เหตุ 

 บำท 
 

บำท 
 

บำท 
 

บำท 

รำยได้   
       

            

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์   1,931,018,741  1,525,233,775  500,259,523  789,991,386 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง   14,962,377  -  -  - 
            

รวมรำยได้   1,945,981,118  1,525,233,775  500,259,523  789,991,386 
            

ต้นทุน          

            

ตน้ทุนขายจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 29  (1,107,977,281)  (891,564,176)  (322,419,586)  (507,462,383) 

ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 29  (11,455,506)  -  -  - 
            

รวมต้นทุน   (1,119,432,787)  (891,564,176)  (322,419,586)  (507,462,383) 
            

ก ำไรขั้นต้น   826,548,331  633,669,599  177,839,937  282,529,003 

รายไดเ้งินปันผล 32 ก)  -  -  269,993,700  - 

รายไดอ่ื้น 27  54,208,006  150,372,652  55,837,840  170,254,606 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29  (207,617,588)  (224,587,266)  (66,190,000)  (99,052,714) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29  (196,572,722)  (212,378,613)  (62,344,703)  (118,477,667) 

ค่าใชจ่้ายอ่ืน 29  (27,588,621)  (3,918,365)  (2,388,945)  (2,072,031) 
            

ก ำไรก่อนต้นทุนทำงกำรเงิน          

 และค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   448,977,406  343,158,007  372,747,829  233,181,197 

ตน้ทุนทางการเงิน   (143,519,191)  (198,390,893)  (81,310,564)  (131,837,430) 
            

ก ำไรก่อนค่ำใช้จ่ำยภำษีเงินได้   305,458,215  144,767,114  291,437,265  101,343,767 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 28  (91,631,710)  (18,127,559)  (17,283,524)  (21,474,341) 
            

ก ำไรสุทธิส ำหรับปี   213,826,505  126,639,555  274,153,741  79,869,426 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
งบก าไรขาดทนุ(ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

     งบกำรเงินรวม  งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร 
     พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

 
พ.ศ. 2561 

 
พ.ศ. 2560 

   หมำยเหตุ  บำท 
 

บำท 
 

บำท 
 

บำท 
            

ก ำไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:          

รายการท่ีจะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั          

 ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั          

 - การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั          

  ผลประโยชน์พนกังาน 24  4,710,861  2,100,145  3,298,586  (1,753,769) 
 - ภาษีเงินไดข้องรายการท่ีจะไม่จดัประเภท          

  รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน          

  ในภายหลงั 28  (942,172)  (420,029)  (659,717)  350,754 
รายการท่ีจะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั          

 ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั          

 - การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม          

  ของเงินลงทุนเผือ่ขาย 12  386,765  48,909  386,765  48,909 
 - ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะจดัประเภท          

  รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน          

  ในภายหลงั 28  (77,353)  (9,782)  (77,353)  (9,782) 
            

ก าไรเบด็เสร็จอ่ืนส าหรับปี    
       

 - สุทธิจากภาษี   4,078,101  1,719,243  2,948,281  (1,363,888) 
            

ก ำไรเบ็ดเสร็จรวมส ำหรับปี   217,904,606  128,358,798  277,102,022  78,505,538 
            

กำรแบ่งปันก ำไร          

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่   213,826,505  126,639,555  274,153,741  79,869,426 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม   -  -  -  - 
            
     213,826,505  126,639,555  274,153,741  79,869,426 

กำรแบ่งปันก ำไรเบ็ดเสร็จรวม          

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่   217,904,606  128,358,798  277,102,022  78,505,538 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ  านาจควบคุม   -  -  -  - 
            

     217,904,606  128,358,798  277,102,022  78,505,538 
            

ก ำไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐำน (บำท) 30  0.27  0.17  0.35  0.11 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 



23 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

     งบกำรเงินรวม  (บำท)  
     ส่วนของเจ้ำของ   องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้ำของ 

         ก ำไรสะสม   
  

ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

    

 

 

 

    

 

ส่วนต ่ำกว่ำทุน 
 

กำร
เปลีย่นแปลง 

  

    
ทุนจด

ทะเบียน 
 

  

จัดสรร - ทุน
ส ำรอง 

   

จำกกำรรวม
ธุรกจิ 

 
ในมูลค่ำ

ยุติธรรมของ 

 
รวมส่วนของ 

   หมำยเหตุ   ที่ออกและ
ช ำระแล้ว 

 ส่วนเกนิมูลค่ำ
หุ้น 

 
ตำม

กฎหมำย 

 
ยังไม่ได้
จัดสรร 

 
ภำยใต้กำร

ควบคุมเดยีวกนั 

 
เงินลงทุนเผ่ือ

ขำย 

 
เจ้ำของ 

                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561   750,000,000  -  28,600,214  1,005,791,750  (23,637,356)  39,127  1,760,793,735 
รับช าระหุน้สามญั 25 

 
250,000,000  467,900,000  -  -  -  -  717,900,000 

เงินปันผล 31 
 

-  -  -  (69,999,174)  -  -  (69,999,174) 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 

 
-  -  71,399,786  (71,399,786)  -  -  - 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  217,595,194  -  309,412  217,904,606 
                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  1,081,987,984  (23,637,356)  348,539  2,626,599,167 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560   750,000,000  -  24,606,743  881,465,550  (23,637,356)  -  1,632,434,937 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 

 
-  -  3,993,471  (3,993,471)  -  -  - 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  128,319,671  -  39,127  128,358,798 
                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   750,000,000  -  28,600,214  1,005,791,750  (23,637,356)  39,127  1,760,793,735 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ (ตอ่) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

    งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร (บำท) 

        ก ำไรสะสม  ก ำไรขำดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

            กำรเปลีย่นแปลง 
 

 

    ทุนจดทะเบียน    
จัดสรร - ทุน

ส ำรอง 
   

ในมูลค่ำยุติธรรม
ของ 

 รวมส่วนของ 

  
 หมำย
เหตุ  

 ที่ออกและช ำระ
แล้ว 

 ส่วนเกนิมูลค่ำ
หุ้น 

 ตำมกฎหมำย  ยังไม่ได้
จัดสรร 

 เงินลงทุนเผ่ือขำย 
 

เจ้ำของ 

               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2561   750,000,000  -  28,600,214  565,077,598  39,127  1,343,716,939 
รับช าระทุนจดทะเบียนหุน้สามญั 25 

 
250,000,000 

 
467,900,000 

 
- 

 
- 

 
- 

 
717,900,000 

เงินปันผล 31 
 

- 
 

- 
 

- 
 

(69,999,174) 
 

- 
 

(69,999,174) 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 

 
- 

 
- 

 
71,399,786 

 
(71,399,786) 

 
- 

 
- 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
  

-  -  -  276,792,610  309,412  277,102,022 
               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2561   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  700,471,248  348,539  2,268,719,787 
               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกรำคม พ.ศ. 2560   750,000,000  -  24,606,743  490,604,658  -  1,265,211,401 
ทุนส ารองตามกฎหมาย 26 

 
- 

 
- 

 
3,993,471 

 
(3,993,471) 

 
- 

 
- 

ก าไรเบด็เสร็จรวมส าหรับปี 
  

-  -  -  78,466,411  39,127  78,505,538 
               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวำคม พ.ศ. 2560   750,000,000  -  28,600,214  565,077,598  39,127  1,343,716,939 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



25 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561      

 
 

งบกำรเงนิรวม 
 

งบกำรเงนิเฉพำะกจิกำร      
 

 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560      

หมำยเหตุ 
 

บำท 
 

บำท 
 

บำท 
 

บำท               

กระแสเงนิสดจำกกจิกรรมด ำเนินงำน  
        

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
 

305,458,215  144,767,114  291,437,265  101,343,767 
รายการปรับปรุง 

 
 

        

 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  

 
17,006,990  21,892,895  441,398  2,605,294 

 (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  
 

918,445  (172,459)  (502,757)  (82,805) 

 ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

(5,270,143)  -  (33,232)  - 

 ตดัจ าหน่ายภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย (กลบัรายการ)  
 

19,612,633  6,024,669  9,298,225  (140,928) 

 ค่าเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
 

 
 

1,929,046  -  -  - 

 ค่าเผ่ือการลดลงของมูลค่าโครงการ (กลบัรายการ)  
 

(6,533,408)  -  (6,533,408)  - 

 

ค่าเผ่ือการดอ้ยค่าของสินทรัพย ์- สโมสรโครงการ
บา้นเด่ียว 

17, 29 
 -  26,215,491  -  26,215,491 

 ค่าใชจ่้าย(กลบัรายการ)ประมาณการหน้ีสิน  
 

20,535,093  (15,634,081)  2,238,945  1,425,097 

 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  
 

3,266,943  2,684,988  1,856,941  888,048 

 รายไดจ้ากการยกเลิกสญัญา  
 

(1,519,563)  (15,702,682)  (294,449)  (8,792,405) 

 ดอกเบ้ียรับ 
 

27  (2,321,337)  (511,776)  (53,595,329)  (43,985,512) 

 ก าไรจากอตัราแลกเปล่ียน  
 

(180,496)  (121,656)  -  - 

 เงินปันผลรับ 
 

32 ก)  -  -  (269,993,700)  - 

 ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย  
 

118,633,404  169,279,355  63,038,538  111,585,626 

 ตน้ทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื  
 

24,885,787  29,111,538  18,272,026  20,251,804 
              

 

    
 

 
496,421,609  367,833,396  55,630,463  211,313,477 

การเปล่ียนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน  
        

 
 - ลูกหน้ีการคา้และลูกหน้ีอ่ืน  

 
(13,151,871)  (10,007,226)  (36,232,345)  1,750,644 

  - โครงการอสงัหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา  
 

821,625,656  9,478,628  279,282,620  523,837,511 

  - โครงการอสงัหาริมทรัพยร์อการพฒันา  
 

(87)  (50,280)  -  (63,108) 

  - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  
 

(11,370,256)  77,807,059  6,757  44,210,222 

  - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  
 

(704,813)  (5,294,816)  (220,212)  (5,421,405) 

  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  
 

(51,626,944)  (34,221,210)  4,347,953  (48,818,717) 

  - ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  
 

(20,824,966)  (2,918,781)  (161,995)  (190,177) 

  - หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
 

(41,892,990)  (22,457,804)  3,857,405  (247,275)  
 - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย  

 

(697,650) 
 

- 
 

(273,600) 
 

- 
              

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  
 

1,177,777,688  380,168,966  306,237,046  726,371,172 

 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน  
 

(205,358,283)  (244,772,738)  (131,409,917)  (147,595,722) 

 จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
 

(89,605,406)  (41,150,936)  (35,057,349)  (12,354,252) 

 รับคืนภาษีเงิได ้
 

 
 

132,490,092  706,000  22,525,706  - 
              

เงนิสดสุทธิได้มำจำกกจิกรรมด ำเนินงำน  
 

1,015,304,091  94,951,292  162,295,486  566,421,198 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

งบกระแสเงินสด(ต่อ) 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

     
 

 

งบกำรเงินรวม 
 

งบกำรเงินเฉพำะกจิกำร      
 

 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560 
 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2560      

หมำยเหตุ 
 

บำท 
 

บำท 
 

บำท 
 

บำท 

กระแสเงินสดจำกกจิกรรมลงทุน  
        

ดอกเบ้ียรับ 
 

 
 

2,321,337  161,126  54,263,498  36,194,060 
เงินปันผลรับ 

 
32 ก)  -  -  269,993,700  - 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 
(เพ่ิมข้ึน) 

 
 

(8,566,179)  3,374,786  (10,030)  (10,662) 
เงินสดรับจากเงินใหกู้ย้ืมระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 32 ค)  -  -  578,383,340  (537,837,040) 
เงินสดจ่ายเพ่ือใหเ้งินกูย้มืระยะส้ันแก่บริษทัยอ่ย 32 ค)  -  -  (709,000,000)  227,769,426 
เงินสดจ่ายเพ่ือใหเ้งินกูย้มืระยะส้ันแก่กิจการอ่ืน  

 
(2,451,943)  -  -  - 

เงินสดจ่ายเพ่ือลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย 11  (55,000,000)  (46,053,098)  (55,000,000)  (46,053,098) 
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13  -  -  (45,992,300)  - 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  

 
(911,204)  369,377  1,047,835  102,000 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอุปกรณ์  
 

(91,589,412)  (9,954,257)  (29,146,841)  (680,211) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 
5,270,143  -  570,378  - 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

(3,948,831)  (6,243,031)  -  - 
              

เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มำจำกกจิกรรมลงทุน  
 

(154,876,089)  (58,345,097)  65,109,580  (320,515,525) 
กระแสเงินสดจำกกจิกรรมจัดหำเงิน  

        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูย้มืระยะส้ันจากสถาบนั
การเงินและกิจการอ่ืนเพ่ิมข้ึน(ลดลง) 

 
 

(355,675,995) 
 

(51,363,864) 
 

(200,349,876) 
 

16,143,818 

เงินสดรับจากเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  22  951,098,900  1,122,363,506  237,899,999  317,055,456 
เงินสดรับจากหุน้กู ้

 
22  -  479,100,000  -  479,100,000 

เงินสดรับจากการออกหุน้ 25  750,000,000  -  750,000,000  - 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุน้ 25  (32,100,000)  -  (32,100,000)  - 
ช าระคืนเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22  (1,662,746,569)  (1,037,741,563)  (474,030,109)  (563,372,964) 
ช าระคืนหุน้กู ้ 22  (400,000,000)  (492,500,000)  (400,000,000)  (492,500,000) 
เงินสดจ่ายส าหรับค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้มื 22  (12,928,478)  (6,402,113)  (6,292,750)  (3,268,750) 
เงินสดจ่ายส าหรับค่าธรรมเนียมการจดัหาหุน้กู ้ 22  -  (15,379,110)  -  (15,379,110) 
จ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  

 
(1,663,031)  (2,036,942)  -  - 

จ่ายเงินปันผล 
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(69,935,456) 
 

- 
 

(69,935,456) 
 

- 
              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกจิกรรมจัดหำเงิน  
 

(833,950,629)  (3,960,086)  (194,808,192)  (262,221,550) 
              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสดเพิม่ขึน้(ลดลง)สุทธิ  
 

26,477,373  32,646,109  32,596,874  (16,315,877) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม  

 
92,847,251  60,201,142  14,307,066  30,622,943 

              

เงินสดและรำยกำรเทียบเท่ำเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวำคม  
 

119,324,624  92,847,251  46,903,940  14,307,066 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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ตารางก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562  
     

1) ก ำหนดวงเงนิคำ่ตอบแทน
กรรมกำรรวม    

หน่วย : บาท/

ปี 

 

ปี 2562 (ปีที่
เสนอ) ปี 2561 

คา่ตอบแทนกรรมการรวมไมเ่กนิ 5,000,000 5,000,000 

     

     

2) ก ำหนดวงเงนิบ ำเหน็ด
กรรมกำร    

หน่วย : บาท/
คน/ปี 

 

ปี 2562 (ปีที่
เสนอ) ปี 2561 

คา่บ าเหน็จกรรมการตอ่คนไมเ่กนิ 300,000 250,000 

     

     

3) ก ำหนดเบีย้ประชุม
คณะกรรมกำรชุดตำ่งๆ    

หน่วย : บาท/
คน/ครัง้ 

คณะกรรมการ 

ปี 2562 (ปีที่
เสนอ) ปี 2561 

ต าแหน่งประธาน 
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ต าแหน่ง
ประธาน 

ต าแหน่ง
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท 30,000 17,000 25,000 15,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 17,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนด
คา่ตอบแทน 22,000 17,000 20,000 15,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 22,000 17,000 20,000 15,000 
* กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของ บมจ.เจา้พระยามหานคร ไม่ไดรั้บคา่ตอบแทนนกรรมการ 
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ช่ือ นายสมยศ เจยีมจริงักร  
 

ต ำแหน่ง  

กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

 

อำย ุ 65 
  

สญัชำติ ไทย 
  

กำรศึกษำ ปริญญำตรี วศิวกรรมศาสตรบณัฑติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั  

ปริญญำโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์ 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 
 

ประวติับคุคลท่ีเสนอเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่7 ปีที ่2544 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 12 ปี     

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร 

18/07/2550     

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ (ของตน/คู่
สมรส/บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติ

ภำวะ) 

- ไม่ม ี-     

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน 

2550 – ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ / กรรมการสรรหาฯ 

บมจ. ควอลเิทค 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำร
อ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ี
เก่ียวข้อง/แข่งขนั/เก่ียวเน่ือง

กบัธรุกิจของบริษทั 

- ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ี
อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี- 

กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2561 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  10/10 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561  1/1 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561  1/1 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  4/4 

หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ
กรรมกำร 

ผ่านการพจิารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

คณุสมบติัอ่ืนๆ ไม่เคยเป็นพนกังาน หรอืหุน้สว่นของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่
ในช่วง 2ปีทีผ่่านมา 
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ช่ือ ว่าทีร่อ้ยตรวีโิรจน์ แพทยานนัท ์
 

ต ำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร / รองกรรมการผูจ้ดัการ สายราชการสมัพนัธ ์

อำย ุ 61 
  

สญัชำติ ไทย 
  

กำรศึกษำ ปริญญำตรี รฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง  

   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 
 
 

 
ประวติับคุคลท่ีเสนอเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่69 ปีที ่2551 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 25 ปี     

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร 

26/04/2537     

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ (ของตน/คู่
สมรส/บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติ

ภำวะ) 

- ไม่ม ี-     

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ 35,000,000 หุน้ อนัตรารอ้ยละ 3.5%  (ณ วนัที ่25 ธนัวาคม 2561) 

  (ไม่มหีุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ)   

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั
จดทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำร
อ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บจก. ทเีอม็เอวนั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบรษิทั  

บจก. ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท  

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ี
เก่ียวข้อง/แข่งขนั/เก่ียวเน่ือง

กบัธรุกิจของบริษทั 

- ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ี
อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี-     

กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2561 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  10/10 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561  1/1 

  การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 1/1 

  การประชุมคณะกรรมการบรหิาร  12/12 

หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ
กรรมกำร 

ผ่านการพจิารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

คณุสมบติัอ่ืนๆ ไม่เคยเป็นพนกังาน หรอืหุน้สว่นของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่
ในช่วง 2ปีทีผ่่านมา 
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ช่ือ นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ 
 

ต ำแหน่ง กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / กรรมการผูจ้ดัการ 

อำย ุ 51 
  

สญัชำติ ไทย 
  

กำรศึกษำ ปริญญำตรี นิเทศศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  

ศลิปศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ปริญญำโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ  สถาบนับณัฑติบรหิารธุรกจิศศนิทรแ์หง่
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั   

นิเทศศาสตรมหาบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

  

 
 
 
 

 
 

  

 

 
 
 
 

ประวติับคุคลท่ีเสนอเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่94 ปีที ่2550 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่63 ปีที ่2550 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 25 ปี     

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร 

26/04/2537     

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ (ของตน/คู่
สมรส/บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติ

ภำวะ) 

- ไม่ม ี-     

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ 65,000,000 หุน้ อตัรารอ้ยละ 6.5%  (ณ วนัที ่25 ธนัวาคม 2561) 

  (ไม่มหีุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) 

  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำร
อ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บจก. ทเีอม็เอวนั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ / 
กรรมการบรษิทั  

บจก. ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท  

2539 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บจก. สยามมหานคร พรอ็พเพอรต์ี้ 

2537– ปัจจบุนั กรรมการบรษิทั บจก. บางกอกไทยพรอ็พเพอรต์ี ้
แอนด ์คอนสตรคัชัน่ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ี
เก่ียวข้อง/แข่งขนั/เก่ียวเน่ือง

กบัธรุกิจของบริษทั 

2543 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บจก. พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี้ 

      

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ี
อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี-     

กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2561 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  9/10 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561  1/1 

การประชุมวสิามญัผูถ้อื  หุน้ ประจ าปี 2561  1/1 

การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 12/12 

การประชุมคณะกรรมการความเสีย่ง  2/4 

หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ
กรรมกำร 

ผ่านการพจิารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

คณุสมบติัอ่ืนๆ ไม่เคยเป็นพนกังาน หรอืหุน้สว่นของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่
ในช่วง 2ปีทีผ่่านมา 
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ช่ือ นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ 
 

ต ำแหน่ง กรรมการ / กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบรหิาร 

อำย ุ 47 
  

สญัชำติ ไทย 
  

กำรศึกษำ ปริญญำตรี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัสยาม 
  

บรหิารธุรกจิบณัฑติ มหาวทิยาลยัสยาม 
 

ปริญญำโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (Ex-MBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

  

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

ประวติับคุคลท่ีเสนอเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 
บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่218 ปีที ่2559 

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่70 ปีที ่2551 

Company Secretary Program (CSP) รุ่นที ่29 ปีที ่2552 

Effective Minute Taking (EMT) รุ่นที ่13 ปีที ่2552 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 16 ปี     

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร 

28/11/2546     

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ (ของตน/คู่
สมรส/บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติ

ภำวะ) 

- ไม่ม ี-     

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ 400,000 หุน้ อตัรารอ้ยละ 0.04%  (ณ วนัที ่25 ธนัวาคม 2561) 

  (ไม่มหีุน้ของคู่สมรสและบุตรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ)   

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำร
อ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

- ไม่ม ี-     

  
 

  

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ี
เก่ียวข้อง/แข่งขนั/เก่ียวเน่ือง

กบัธรุกิจของบริษทั 

2543 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บจก. พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี้ 

      

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ี
อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี-     

กำรเข้ำรว่มประชมุในปี 2561 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  8/10 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561  1/1 

การประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 1/1 

การประชุมคณะกรรมการบรหิาร  12/12 

การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ  1/1 

หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ
กรรมกำร 

ผ่านการพจิารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดยทจุรติ 

คณุสมบติัอ่ืนๆ ไม่เคยเป็นพนกังาน หรอืหุน้สว่นของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่
ในช่วง 2ปีทีผ่่านมา 
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รายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษทั  

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบชุื่อผูถ้อืหรอืไม่ระบชื่อผูถ้อื มหีรอืไมม่หีลกัประกนัหรอืผูค้ ้ำ
ประกนั มหีรอืไม่มผีูแ้ทนผูถ้อืหุน้กู ้ดอ้ยสทิธหิรอืไม่ดอ้ยสทิธ ิทัง้นี้ขึน้อยู่กบัควำม
เหมำะสมของภำวะตลำดในขณะออกและเสนอขำยหุน้กูแ้ต่ละครำวและปัจจยัอื่นๆ ที่
เกีย่วขอ้ง 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใชข้ยำยธุรกจิ และ/หรอื เพือ่ช ำระคนืเงนิกู ้และ/หรอื ใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน หรอื
เพื่อวตัถุประสงคอ์ื่นตำมทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัเหน็สมควร 

สกุลเงนิ เงนิบำท และ/หรอื สกุลเงนิต่ำงประเทศในจ ำนวนเทยีบเท่ำ 
วงเงนิของหุน้กู ้ วงเงนิไม่เกนิ 2,000 ลำ้นบำท โดยหุน้กูท้ีบ่รษิทัออกและจ ำหน่ำยแลว้ แต่ยงัไม่ไดร้บักำร

ไถ่ถอน ไมว่่ำ ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี ำนวนไม่เกนิวงเงนิดงักล่ำวขำ้งตน้ 
อำยุหุน้กู ้ ไม่เกนิ 5 ปี นบัแต่วนัทีอ่อกหุน้กู ้
กำรเสนอขำย เสนอขำยหุน้กูท้ ัง้หมดหรอืบำงสว่นในครำวเดยีวกนัหรอืหลำยครำว และ/หรอืเป็น

โครงกำร และสำมำรถเสนอขำยหุน้กูเ้พื่อทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีำรไถ่ถอน ในลกัษณะ
หมุนเวยีน (Revolving Basis) โดยเสนอขำยใหก้บันกัลงทุนทัว่ไป และ/หรอื ผูล้งทุนใน
วงจ ำกดั  และ/หรอื ผูล้งทุนสถำบนั และ/หรอื ผูล้งทุนรำยใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนทีม่ี
ลกัษณะเฉพำะตำมควำมหมำยทีก่ ำหนดไวใ้นประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัย์
และตลำดหลกัทรพัยท์ีเ่กีย่วขอ้ง ไม่ว่ำจะเสนอขำยในประเทศ และ/หรอื ในต่ำงประเทศ 
ตำมประกำศคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอื 
คณะกรรมกำรก ำกบัตลำดทุน และ/หรอื ตำมประกำศ กฎกระทรวง กฎระเบยีบ และ
กฎหมำยอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง ทีม่ผีลใชบ้งัคบัในขณะทีอ่อกและเสนอขำยหุน้กูน้ัน้ 

อตัรำดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภำวะตลำดในขณะทีอ่อกและเสนอขำยหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 
กำรช ำระคนืเงนิตน้ ทยอยช ำระคนืเงนิตน้ หรอืช ำระงวดเดยีวเมื่อครบสญัญำ 
ไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อน
ครบก ำหนด 

ผูถ้อืหุน้กูอ้ำจมหีรอืไมม่สีทิธใินกำรไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนครบก ำหนด และ/หรอืบรษิทัอำจ
มหีรอืไม่มสีทิธใินกำรไถ่ถอนหุน้กูค้นืก่อนครบก ำหนด รวมถงึกำรซือ้หุน้กูค้นืดงักล่ำว 
ทัง้นี้ใหเ้ป็นไปตำมขอ้ก ำหนดและเงื่อนไขของหุน้กูท้ีอ่อกในครำวนัน้ๆ 

อ ำนำจในกำรก ำหนด
เงื่อนไข 

มอบอ ำนำจใหค้ณะกรรมกำรบรษิทั และ/หรอื บุคคลทีค่ณะกรรมกำรบรษิทัมอบหมำย 
และ/หรอื ประธำนเจำ้หน้ำทีบ่รหิำร เป็นผูม้อี ำนำจในกำรก ำหนดเงื่อนไขและรำยละเอยีด
ต่ำงๆ ทีจ่ ำเป็นและเกีย่วเนื่องกบักำรออกและกำรเสนอขำยหุน้กู ้เช่น กำรก ำหนดชื่อหุน้
กู ้ประเภท หลกัประกนั จ ำนวนเงนิ อำยุ มลูค่ำทีต่รำไว ้รำคำเสนอขำยต่อหน่วย อตัรำ
ดอกเบีย้ สทิธใินกำรไถ่ถอน วธิกีำรเสนอขำย ระยะเวลำกำรออกและเสนอขำย วธิกีำร
ช ำระคนื วธิกีำรจดัสรร และขอ้ก ำหนดสทิธ ิเป็นตน้ ตลอดจนใหม้อี ำนำจแต่งตัง้ผูแ้ทนผู้
ถอืหุน้กู ้และ/หรอื นำยทะเบยีนหุน้กู ้และ/หรอื ผูจ้ดัจ ำหน่ำย และ/หรอื ผูร้บัประกนักำร
จดัจ ำหน่ำย และ/หรอื ทีป่รกึษำต่ำงๆ และใหม้อี ำนำจในกำรเจรจำ ลงนำม และรบัรอง
เอกสำรและสญัญำทีเ่กีย่วขอ้ง ด ำเนินกำรขออนุญำตต่อหน่วยงำนทีเ่กีย่วขอ้ง กำรน ำหุน้
กูจ้ดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย ์และ/หรอืสมำคมตรำสำรหนี้ และ/หรอืตลำดรองอื่นๆ 
รวมถงึมอี ำนำจในกำรด ำเนินกำรอื่นใดทีจ่ ำเป็นและสมควรเพื่อใหก้ำรออกและเสนอขำย
หุน้กูข้องบรษิทัเป็นไปตำมวตัถุประสงค ์
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
ค าช้ีแจงวธีิการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 

วนัพฤหัสบดีที ่ 25  เมษายน  2562  เวลา 10.00 น.  

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

1.  การลงทะเบียน 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเร่ิมเปิดรับ
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ณ โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ชั้น4 ห้องชาเทรียมบอลรูม  เลขท่ี 28 
ถนนเจริญกรุง ซอย 70 บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120  ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 
ลาํดบั 10)  
การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
ใหแ้สดงบตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริง
เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ – สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปล่ียนแปลงดงักล่าวดว้ย 

2. การมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจาํนวน 3 แบบตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้าํหนดไว ้
ตามประกาศจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 
       1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
       2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกาํหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
       3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian  
           ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไมส่ามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยดาํเนินการดงัน้ี 
      1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 
            1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉนัทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบ     
                   หน่ึงเท่านั้น 
  1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ใน              

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้นใน 3 แบบ  
(แบบ ก ข หรือ ค)  

 2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉนัทะใหก้รรมการ 
    ของบริษทัคนใดคนหน่ึงตามท่ีบริษทัไดเ้สนอช่ือไว ้โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผูรั้บมอบฉนัทะ 
    ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวดงัน้ี 

 1. นายกฤช  ฟอลเล็ต ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ หรือ 
 2. ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย           กรรมการอิสระ หรือ 
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  3. นายสมยศ  เจียมจิรังกร         กรรมการอิสระ หรือ 
  4. พลตาํรวจโท นพรัตน์ มีปรีชา กรรมการอิสระ หรือ 
  5. นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ หรือ 

 6. นายสุรพงษ ์                ชูรังสฤษฎ์ิ           กรรมการอิสระ 
ในกรณีมอบฉันทะให้กรรมการของบริษทัลงมติแทน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและหลกัฐานมายงั
หน่วยงานเลขานุการบริษทับริษทั เจา้พระยามหานคร จาํกดั (มหาชน) เลขท่ี 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาว
เวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 ก่อน
วนัท่ี 25 เมษายน 2562 ก็จกัขอบคุณยิง่ 

3. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีตนถืออยู ่ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่
จาํนวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้
(เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

5. ปิดอากรแสตมป์จาํนวน 20 บาทพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้าํนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉนัทะ
ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

 
3. หลกัฐานทีต้่องน ามาแสดงในวนัประชุม 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณผู้ีถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน  
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหท่ี้ยงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจาํตวัประชาชน หรือบตัรประจาํตวั

ขา้ราชการ หรือ ใบขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือหรือช่ือสกุล ขอใหผู้ถื้อหุ้นยืน่
หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณมีอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมแทน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบั 1) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
- สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุ้นตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรับรอง

สาํเนาถูกตอ้ง 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 
 
ผู้ถือหุ้นทีเ่ป็นนิติบุคคล 
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1. กรณผู้ีมีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบั 1) 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1 
- สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสาํเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอาํนาจกระทาํการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

2. กรณีทีม่ีการมอบฉันทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบั 1) 
- หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
- สําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองสําเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอาํนาจ
กระทาํการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

- สาํเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและได้
ลงลายมือช่ือรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1 
3. กรณผู้ีถือหุ้นทีเ่ป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ลาํดบั 1) 
-  ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 
-  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให ้Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
 1. หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให ้Custodian เป็นผูด้าํเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉนัทะแทน 
  2. หนงัสือยนืยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

Custodian 
 ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย 

และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของคาํแปล 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่กีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดที ่6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 

 

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกวา่การประชุมวสิามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร 

 

 ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุม
ผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนั หรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่ การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม เพราะ ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใด จ านวนผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 103 (พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535) 
ผูถื้อหุน้ตามวรรคสอง ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้น ใหแ้ก่บริษทั 

 
ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ 
เพ่ืออนุมติั หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้และนาย
ทะเบียนทราบไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกวา่สาม (3) วนั 

 

 ทั้ งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นท่ีตั้ งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ยี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 

 ในกรณีท่ีปรากฏวา่มีการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากวา่การประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และ
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ในกรณีน้ีใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่เจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยูใ่นท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุม
ดงักล่าว 

 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

 (1) ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

  (ค)  การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายใหบุ้คคลอ่ืนใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอ่ืนโดยมี
วตัถุประสงคเ์พ่ือการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

  (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

  (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

  (ฉ) การเลิกบริษทั 

  (ช) การออกหุน้กูข้องบริษทั 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอ่ืน 

  (ฌ) การด าเนินการอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว้่าตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

  (2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

  (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

  (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

  (5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

  (6) กิจการอ่ืนๆ 
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แผนทีส่ถานทีแ่ละรายละเอยีดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 
 


