
 

ตามที ่บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
ไดก้ าหนดประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ในวนัที ่29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  

แต่เนื่องดว้ยผูว้่าราชการจดังหวดักรุงเทพมหานครไดม้ปีระกาศ เรื่องการสัง่ปิดสถานทีเ่ป็นการชัว่คราว 
(ฉบบัที ่4) โดยเพิม่เตมิสถานทีบ่รกิารหอ้งประชุม หอ้งจดัเลีย้ง รวมถงึสถานทีอ่ื่นใดทีม่ลีกัษณะเดยีวกนั 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึเหน็สมควร เปลีย่นแปลงสถานทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดงันี้ 
จากเดมิ  หอ้งบอลรมู 1 ชัน้ 5 โรงแรม เอส 31 สุขมุวทิ เลขที ่545 สุขมุวทิ 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรุงเทพฯ 10110 
เปล่ียนแปลงเป็น  ห้องประชุมบริษทัฯ ชัน้ 6 อาคารซีเอม็ซี ทาวเวอร ์เลขท่ี 909/1 ถนนสมเดจ็

พระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรงุเทพฯ 10600 
บรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) ขอแจง้ว่า ยงัไม่มกีารเปลีย่นแปลง วนั และ เวลาประชุมแต่อย่างใด 

 



 

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
วนัพุธท่ี 29 เมษายน 2563 

เวลา 10.00 น. 
โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท ณ ห้องบอลรูม 1 ช้ัน 5 

เลขท่ี 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110    

แนวทางการปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุมกรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 
ตามท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 (COVID-19) บริษทัฯ มีความห่วงใยต่อสถาณการณ์
ดงักล่าว จึงขอแจง้ให้ทราบถึงแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นท่ี อยู่ในกลุ่มเส่ียง อาทิเช่น ผูถื้อหุ้นท่ีเดินทาง ไป หรือ กลบั จาก
ประเทศท่ีเป็นเขตโรคติดต่อตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข นอ้ยกว่า 14 วนั เขา้ร่วมประชุม 

2. ผูถื้อหุ้นท่ีมีความเส่ียงสูง เช่น เดินทางไป หรือ กลบัมาจากต่างประเทศ กลุ่มเส่ียงน้อยกว่า 14 วนั หรือ ผูถื้อหุ้นท่ีมี
ไข ้หรืออาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ บริษทัฯ ขอความอนุเคราะห์ในการมอบฉันทะให้ผูอ้ื่นหรือกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วมประชุมแทน  

3. บริษทัฯ จะจดัตั้งจุดคดักรองตามแนวปฏิบติัของกรมควบคุมโรคหน้าห้องประชุม ทั้งน้ีในกรณีท่ีบริษทัตรวจพบผูท่ี้
มีไขแ้ละ/หรืออาการเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจ ขอความอนุเคราะห์ในการมอบฉันทะให้กบัผูอ้ื่น หรือกรรมการ
อิสระของบริษทัฯ รวมทั้งจะจดัท่ีนัง่เวน้ระยะห่างอยา่งนอ้ย 1 เมตร ส าหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 ส าหรับผูถื้อหุ้นท่ีสะดวกเป็นมอบฉันทะให้กบักรรมการอิสระของบริษทัฯ สามารถส่งหนงัสือมอบฉันทะมาไดท่ี้ 
ฝ่ายส านกัเลขานุการบริษทั ตามท่ีอยูข่า้งตน้ 

ทั้งนีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  
1. ไม่อนุญาตให้ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะ ท่ีมีความเส่ียงสูงเขา้ร่วมประชุม 
2.  เพื่อสุขอนามยัท่ีดี ขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามยัติดตัวตลอดระหว่างเวลาการประชุม 
3.  หากมีการเปล่ียนแปลงสถานท่ี วนั และเวลาในการประชุม อนัเน่ืองมาจากสถานการณ์ไม่ปกติ ดา้นโรคติดต่อ และ/

หรือ ประกาศจากหน่วยงานราชการ ท าให้ไม่สามารถจดัประชุมได ้ตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าว บริษทัฯจะแจง้
ให้ทราบผา่นช่องทางข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

งดแจกของช าร่วย เพื่อให้สอดคลอ้งกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากบัดูแลรณรงคใ์ห้ ลด/เลกิการแจกของช าร่วยในงานประชุมสามญัผูถ้ือหุ้น 

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯ ยงัคงจดัอาหารว่าง และเคร่ืองด่ืมไวรั้บรองเฉพาะผูถ้ือหุ้น และผูม้อบฉนัทะท่ีมาร่วมประชุม (1ท่าน ต่อ 1ชุด  ดาวน์โหลดเอกสารประชุม 
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เร่ือง ขอเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
เรียน ท่านผูถื้อหุน้  บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

 ดว้ยคณะกรรมการบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ไดก้ าหนดใหมี้การประชุม
สามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี  2563 ในวนัพุธท่ี  29  เมษายน  2563  เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม เอส 31 
สุขุมวิท เลขท่ี 545 สุขุมวิท 31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม
ดงัน้ี 

วาระท่ี 1  เลือกประธานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ เน่ืองจากประธานกรรมการบริษทัฯ ไดล้าออก และบริษทัฯ ยงัไม่ไดแ้ต่งตั้ง
ประธานและรองประธานกรรมการบริษทัฯ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ หมวดท่ี 6 เร่ืองการประชุมผู ้
ถือหุ้น ขอ้ 34  คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใด
คนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุม  

วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562 
 ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้อง
ครบถว้นโดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 2 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี จึงเห็น
ควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง 

วาระท่ี 3   พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการ 
                 ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผ่านการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน
และบัญชีก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีผูส้อบบัญชี บริษัท   
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จ ากัด ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว และได้มีการ
พิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุมวาระท่ี 3 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี
ให้แก่ผูถื้อหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการทั้ งน้ีขึ้ นอยู่ กับ
แผนการลงทุน ความจ าเป็น กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งและขอ้พิจารณาอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง อยา่งไรก็ตาม อตัรา
การจ่ายเงินปันผลท่ีแทจ้ริงอาจมีความแตกต่าง โดยอาจสูงหรือต ่ากว่าอตัราท่ีก าหนดไวใ้นนโยบาย



 
 

2 
 

ดงักล่าวขา้งตน้ และ ขึ้นอยู่กบัปัจจยัความเส่ียงเร่ืองต่าง ๆ ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2562 
บริษทัฯ มีผลก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 15,942,895 บาท (สิบห้า
ลา้นเกา้แสนส่ีหม่ืนหม่ืนสองพนัแปดร้อยเกา้สิบห้าบาท) บริษทัฯ ไม่มีภาระตอ้งจดัสรรเงินทุนส ารอง
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม) และ 
เน่ืองจากบริษทัฯ มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรภายหลงัจากการจดัสรรทุนส ารองต่าง ๆ ทุกประเภท 
ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 676,414,155 บาท (หกร้อยเจ็ดสิบหกลา้นส่ีแสนหน่ึงหม่ืนส่ีพนั
หน่ึงร้อยห้าสิบห้าบาท) คณะกรรมการบริษทัฯ จึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัประกาศ
จ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562  ในอตัรา 0.025 บาท (ศูนยจุ์ดศูนยส์องหา้บาท) ต่อหุ้นให้แก่ผูถื้อหุน้ทุก
รายท่ีมีช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงิน
ปันผล (Record Date) รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาท) โดยให้
จ่ายเงินปันผล ในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถื้อหุ้นท่ีเป็น
บุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรในอตัราภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลของก าไรสะสมของบริษทัฯ ทั้งน้ี คณะกรรมการไดก้ าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมี
สิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 10 เมษายน 2563 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 ท่ีเสนอให้กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ท่ีมีความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งห้ามตาม พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม) และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง  ซ่ึงมีรายช่ือดงัน้ี 
(1) ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(2) ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
(3) นายวิเชียร แพทยานนัท ์  กรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร และ 
(4) นายวุฒิพงษ ์แพทยานนัท ์   กรรมการ 
ในการน้ี คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ท่ี
พน้ต าแหน่งตามวาระ เป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ประวติัของกรรมการทั้ง 4 
ท่านปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมวาระท่ี 6 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี. 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
อตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์พิเศษประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัการ
จ่ายผลตอบแทนในปี 2562 ของคณะกรรมการบริษทัฯ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณาค่าตอบแทน ซ่ึงค่าตอบแทนดงักล่าวจะให้
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เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหารของบริษทัฯ (Non – executive Directors) 
เท่านั้ น เป็นจ านวนเงินทั้ งส้ินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) และเงินบ าเหน็จ ซ่ึง
ประกอบดว้ย  

(1)  ค่าเบ้ียประชุม ซ่ึงเป็นค่าตอบแทนเม่ือเขา้ร่วมประชุมในแต่ละคร้ัง  
    1.1 คณะกรรมการบริษทัฯ  

          - 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  

  รายละเอียดเพิ่มเติมปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี 7 ท่ีแนบมาพร้อมน้ี 

วาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบไดร่้วมพิจารณาถึงความเป็นอิสระของผูส้อบบญัชี 
คุณภาพของผลงานการตรวจสอบท่ีผา่นมา รวมถึง ทกัษะความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของ
ผูส้อบบญัชีและการมีส่วนไดเ้สียในบริษทัฯ เม่ือพิจารณาแลว้เห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติั
การแต่งตั้งผูส้อบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย ประจ าปี 2562 โดยแต่งตั้ งให้ นางสาวนภนุช 
อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5266   และ/หรือ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3760    และ/หรือ  นายไพบูล ตนักูล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4298  ในนามบริษทั  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็น
ผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
ดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัแทนได ้ 
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วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563 
 ความเห็นคณะกรรมการ ไดข้อให้ผูส้อบบญัชีพิจารณาลดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เน่ืองจากสภาพ
เศรษฐกิจซ่ึงจะมีผลให้จ านวนรายการท่ีจะเกิดขึ้นในปี 2563 ไม่มากไปกวา่รอบบญัชีปี 2562 หลงัจาก
เจรจา คณะกรรมการเห็นควรใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ของบริษทั ฯ 
และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 รวมเป็นจ านวนเงินไม่เกิน  3,672,000 บาท ทั้งน้ี ไดมี้การพิจารณาสอบ
ทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

ตารางเปรียบเทียบราคา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

บริษัท รายการ ปี 2560 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2563 
ลดลงจากปี 2562 

(บาท) (%) 

1. CMC ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 1,050,000 1,110,000 1,180,000 1,062,000 118,000 10 
 

ค่าตรวจสอบบญัชีรายไตร
มาส 

900,000 930,000 990,000 891,000 99,000 10 

Total CMC 1,950,000 2,040,000 2,170,000 1,953,000 217,000 10 

2. SMP ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 370,000 380,000 400,000 360,000 40,000 10 

3. TSN ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 680,000 705,000 720,000 648,000 72,000 10 

4. PPP ค่าตรวจสอบบญัชีประจ าปี 750,000 775,000 790,000 711,000 79,000 10 

รวม CMCG 3,750,000 3,900,000 4,080,000 3,672,000 408,000 10 

 

วาระท่ี 10  พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และแกไ้ขเปล่ียนแปลงหนังสือ
บริคณห์สนธิขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ใน
การด าเนินธุรกิจ ของ บริษทัฯ เพื่อใหค้รอบคลุมธุรกิจในการสร้างรายไดป้ระจ าในอนาคต และแกไ้ข
เปล่ียนแปลงหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ โดยเพิ่มวตัถุประสงคใ์หม่อีก 
7 ขอ้ จากเดิม 31 ขอ้ รวมเป็น 38 ขอ้ ดงัน้ี  

(32) ประกอบกิจการโรงแรม ห้องเช่ารายวนั ห้องเช่ารายเดือน เซอร์วิสอพาร์ทเมน้ท์ ภตัตาคาร 
บาร์ ไนตค์ลบั โบวล่ิ์ง สปา โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพอ่ืน สถานพกัตากอากาศ สนาม
กีฬา สระวา่ยน ้า 

(33) รับบริการเป็นผูบ้ริหารงาน ผูจ้ัดการโรงแรม ดูแลรักษาทรัพย์สินและสิทธิต่างๆ ของ
โรงแรม หรือผูพ้กัอาศยัในโรงแรม รวมทั้งท าการก่อสร้างอาคารโรงแรม 
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(34) ประกอบกิจการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล  รับรักษาคนไขแ้ละผูป่้วยเจ็บ  รับท า
การฝึกสอนและอบรมทางดา้นวิชาการเก่ียวกบัการแพทย ์ การอนามยั 

(35) รับบริการเป็นผูบ้ริหารงาน ผูจ้ดัการโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพกัฟ้ืนคนชรา ดูแล
รักษาทรัพยสิ์นและสิทธิต่างๆ ของโรงพยาบาลหรือผูป่้วย ผูพ้กัฟ้ืนในโรงพยาบาล  รวมทั้ง
ท าการก่อสร้างอาคารโรงพยาบาล และอาคารสถานพกัฟ้ืนคนชรา 

(36) ประกอบกิจการให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า ควบคุมการด าเนินงาน  และจดัการธุรกิจให้แก่
บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคลอาคารชุด  หรือนิติบุคคลใดๆ รวมตลอดถึงการจัดการ
ผลประโยชน์ เก็บรักษาและเก็บผลประโยชน์ในการจัดการทรัพยสิ์น และจัดหาแหล่ง
เงินทุนใหแ้ก่ผูซ้ื้อหอ้งชุดไปขอสินเช่ือ และน าเงินมาซ้ือหอ้งชุด 

(37) ประกอบกิจการรับบริหารหรือเป็นผูจ้ดัการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และ
จัดการทรัพย์สินในอาคารชุด อพาท์เม้นท์ หมู่บ้านจัดสรร ท่ีดินจัดสรร สนามกอล์ฟ 
ศูนยก์ารคา้ ตลอดจนโครงการท่ีเก่ียวกบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยท์ุกประเภทหรือให้กบั
บุคคลอ่ืน 

(38) ประกอบกิจการผลิต และจ าหน่าย น ้ าประปา น ้ าบาดาล และไฟฟ้า จัดหาหรือจัดให้มี
ระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอ านวยความสะดวกท่ีจ าเป็นหรือเพื่อจ าหน่าย  

โดยมอบอ านาจให้กรรมการผูมี้อ านาจของบริษทัหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผูมี้
อ านาจเป็นผูด้  าเนินการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ และแกไ้ขเปล่ียนแปลง
หนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 3 เร่ืองวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ กบักระทรวงพาณิชย ์รวมถึงแกไ้ขเพิ่มเติม 
เปล่ียนแปลง ถอ้ยค าในวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ เพื่อให้เป็นไปตามค าสั่งของนายทะเบียนบริษทั
มหาชนจ ากดัในการจดทะเบียนดงักล่าวไดทุ้กประการ 

วาระท่ี 11  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 
 
  จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักล่าวขา้งตน้โดยผูถื้อหุ้นจะตอ้งยื่น
เอกสารหลกัฐานแสดงความเป็นผูถื้อหุ้น หรือผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น ทั้งน้ี บริษทัฯ จะเปิดให้มีการลงทะเบียนการ
เขา้ร่วมประชุม ตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวนัพุธท่ี 29 เมษายน 2563 
   
  ขอแสดงความนบัถือ  
  โดยมติท่ีประชุมคณะกรรมการ 

                                                                    
  (นายแพทยว์ิเชียร  แพทยานนัทแ์ละ นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท)์ 
   กรรมการผูมี้อ านาจ     
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

วัน เวลา และสถานที่ 

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม  ชั้น4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์   
เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70  แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  

กรรมการท่ีเข้าประชุม 
1. นายกฤช ฟอลเลต็                ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการอิสระ 
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา    จนัทร์ฉาย             ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายสุรพงษ ์                  ชูรังสฤษฎ์ิ              ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายสมยศ เจียมจิรังกร            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. พลต ารวจโท นพรัตน์ มีปรีชา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
6. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. นายแพทยวิ์เชียร แพทยานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการ  
8. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ 
9. ว่าท่ีร้อยตรี วิโรจน์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
10. นายวุฒิพงษ ์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
11. นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
12. นางสาวนิธิดา รัชตารมย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ 
 
ผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 
1. นายชาญเดช   รักทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายบริการลูกคา้และสนบัสนุนกิจการ 
2. นายชโลธร   ลีลามะลิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน-บญัชี (CFO)   
3. นางสาวกรวรรธน์ หิรัญรุจิพงศ ์ หวัหนา้กลุ่มงานบญัชี (CAO) และ เลขานุการบริษทั ฯ  

 
ผู้สอบบัญชีท่ีเข้าประชุม   
จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ( PwC ) 
1. นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร  Partner 
2. นางสาวกุลธิดา  วิรัตกพนัธ์   Director 
3. นางสาวบราลี  แกว้โกมุท     Manager 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
จากบริษทั ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
1. นางสาวพรพิไล   โกศลประภา    ท่ีปรึกษากฎหมาย  
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 ก่อนเร่ิมการประชุม  เจา้หนา้ท่ีของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์ สถานท่ีจดัการประชุมไดฉ้ายวีดิทศัน์ แนะน าความ
ปลอดภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใชห้้องประชุม  
 นายวรัทภพ  แพทยานนัท์  ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์  ท าหน้าท่ี ผูด้  าเนินการประชุม (“ผูด้  าเนินการประชุม”) ได้
กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และ แจง้ต่อท่ีประชุมให้ไดท้ราบถึงรายละเอียดการลงทะเบียนของผูถื้อหุ้น  ดงัน้ี  
 การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 29 ราย  และมีการมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมจ านวน 45 
ราย  รวมจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด 74 ราย  นบัรวมจ านวนหุ้นได ้554,628,393 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.4628 ของหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชุมว่า ในการประชุมผู ้
ถือหุ้นตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 ราย หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อ
หุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 นายกฤช  ฟอลเล็ต ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมของบริษทั และได้
มอบหมายให้ นายวรัทภพ แพทยานนัท ์เป็นผูแ้ถลงองคป์ระชุมให้ท่ีประชุมทราบ และเป็นผูด้  าเนินการประชุม 
 จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมจึงกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัที่เขา้ร่วมประชุม และมอบให้คุณ
พรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจง้รายละเอียดการประชุม  

ทั้งน้ี สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดม้อบฉนัทะให้ นายเมธี อนัอดิเรกกุล อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุ้นเป็นผูสั้งเกตการณ์เขา้
ร่วมการประชุม และไดเ้รียนเชิญ นายกรัณฑฤกธิ เกตุสัมพนัธ์ เป็นตวัแทนผูถื้อหุ้น ร่วมเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนคร้ังน้ี 
 คุณพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการ ล าดบัขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน  
ดงัน้ี 

1. การประชุมในวนัน้ีจะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะมีการน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ 
ท่านผูถื้อหุ้นท่านใดจะเสนอความเห็นหรือมีขอ้ซกัถาม ขอให้ท่านไดโ้ปรดยกมือขึ้น และขอให้แจง้ช่ือและนามสกุล
ให้ท่ีประชุมไดท้ราบ หากจะเสนอหรือซักถามเร่ืองท่ีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ท่านเสนอหรือซักถามเม่ือการ
ประชุมไดด้ าเนินมาถึงวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนดให้  1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง ในกรณีท่านผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วน
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี เพ่ือสนบัสนุนความเป็น
บริษทัธรรมาภิบาลท่ีดี กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัและไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีไดข้อลงคะแนนเสียงแบบ
งดออกเสียงไวล้่วงหน้าแลว้ส าหรับวาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระท่ีพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระค่ะ 

3. ในการลงมติท่ีประชุม ประธานจะถามและนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออก
เสียงในแต่ละวาระเท่านั้น โดยผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบตัรลงคะแนนท่ีท่านไดรั้บ
แจกจากเจา้หนา้ท่ีก่อนเขา้ร่วมประชุมว่าท่านประสงคท่ี์จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และขอให้ท่านยก
มือขึ้นหรือแจง้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีจดัเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียงดงักล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนน ดงันั้น ใน
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็น
คดัคา้น หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่ีประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ 

4. ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีจะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระให้ท่านผูถื้อหุ้นไดรั้บทราบ ตามสไลดด์า้นหนา้ 
5. อย่างไรก็ตาม จ านวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู ้

ถือหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะบางท่านมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมในระหว่างท่ีด าเนินการประชุม  
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6. ส าหรับการนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 จะเป็นดงัน้ี 
6.1 ระเบียบวาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไดแ้ก่ ระเบียบวาระท่ี 1 ระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระท่ี 6 และระเบียบวาระท่ี 7 ซ่ึงบริษทัจะ
ค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

6.2 ระเบียบวาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระท่ี 5 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงทั้งหมดของ ผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  

6.3 ระเบียบวาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า  3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระท่ี 8 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู ้
ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี ระเบียบวาระท่ี 2 เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  

 หลงัจากนั้นคุณพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อ
หุ้นมีขอ้สงสัยใด ๆ ผูด้  าเนินการประชุม จึงแจง้ให้ผูม้าประชุมทราบว่า บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ดว้ยเอกสารประกอบการประชุมบนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ ให้ผูถื้อหุ้นทราบตั้งแต่วนัท่ี  2 เมษายน 2562 และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมดว้ยเอกสารประกอบการประชุมให้แก่ผูถื้อหุ้นก่อนวนัประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2562 
จากนั้นผูด้  าเนินการประชุม ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระท่ี 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 
  ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงไดจ้ดัขึ้นเม่ือ
วนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ดงักล่าว 
ไดจ้ดัท าอยา่งถูกตอ้ง จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ตาม
เอกสารท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยใดๆ ประธาน 
จึงให้ขอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  720,511,693 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000   

งดออกเสียง  0  -   

บตัรเสีย  0  -   

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 91 ราย  720,511,693 100.0000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของ
บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

  ประธานไดช้ี้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า วาระน้ีเป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจ าปี 2561(ในรูปแบบ QR code) ท่ีได้
จดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 แลว้ทั้งน้ีประธานมอบหมายให้ นายแพทยวิ์เชียร 
แพทยานนัท ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูชี้แจง้รายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงความเป็นมาและ
พฒันาการท่ีส าคญัในปี 2561 อาทิ กิจกรรมการเตรียมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด MAI, รางวลัต่างๆ  THAILAND PROPERTY 
AWARDS 2018 รางวลัประกวดโครงการธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น และกิจกรรมทางการตลาด 
  ในเร่ืองผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ิน สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึง เปรียบเทียบ
กบัผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2560 โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1) รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ ประมาณ 2000.2 ลา้นบาท เติบโตจากปีก่อนหน้าท่ีมีรายไดร้วม 1675.6 ลา้น
บาทอยู่ 19.4% โดยท่ีมีก าไรขั้นตน้ 826.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 42.5% ของรายได ้เติบโตจากปีก่อนหน้าท่ีมีก าไร
ขั้นตน้รวม 633.7 ลา้น บาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตั้น 41.5% ของรายได ้อยูท่ี่ 30.4%  
ตน้ทุนขายและบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ประมาณ 404.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ท่ีมีตน้ทุนขายและบริหาร 437 ลา้นบาทอยู่ 
7.5%  
  2) ตน้ทุนการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ประมาณ 143.5 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าท่ีมีตน้ทุนขายและบริหาร 
198.4 ลา้นบาทอยู ่27.7%  
  ดงันั้นภาพรวมของก าไรสุทธิในปีท่ีผา่นมา 213.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 10.7% ของรายได ้เติบโต
จากปีก่อนหน้าท่ีมีก าไรขั้นตน้รวม 126.6 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 7.6% ของรายได ้อยู่ท่ี 68.8% ท าให้มี ผลตอบแทน
ของสินทรัพย ์9.7% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 8.0% และ ผลตอบแทนของผูถื้อหุ้น 7.5% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 5.8% ถึงแมว่้า
จะไม่สูงมากนกัแต่ก็เป็นตวัเลขท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
  3) สินทรัพยร์วมของปี 2561 อยู่ท่ี 5269.6 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ท่ีมีสินทรัพยร์วม 5955.8 ลา้นบาท 
อยู่ท่ี 11.5% มาจาก การระบายสินคา้พร้อมโอน มีหน้ีสินรวมของปี 2561 อยู่ท่ี 2643.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ ท่ีมีหน้ีสิน
รวม 4195 ลา้นบาท อยู่ท่ี 37% และส่วนของเจา้ของ รวมของปี 2561 อยู่ท่ี 2626.6 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อนหน้า ท่ีมีส่วนของ
เจา้ของ 1760.8 ลา้นบาท อยูท่ี่ 49.2% มา 
  4) ส าหรับเงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 2334.3 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ท่ีมีเงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
3787.5 ลา้นบาท อยู่ท่ี 38.4% ท าให้ อตัราหน้ีสินต่อทุนลดลงจาก 2.2 เหลือ 0.9 ซ่ึงไม่ถึง 1 จะเห็นถึงพฒันาการท่ีโดดเด่นในการ
ด าเนินงาน 
  นอกจากน้ีไดร้ายงานกิจกรรมเพ่ือสังคม และแผนงานในปี 2562 
  หลงัจากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย
ใดๆ ประธานจึงช้ีแจง้ว่าเน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระท่ี 3  พจิารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 
  ประธานไดช้ี้แจง้ต่อท่ีประชุมว่าบริษทัไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2561 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 ท่ีไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของ
บริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการแล้ว โดยประธานได้มอบหมายให้ คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผูช้ี้แจ้ง
รายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ช้ีแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 
112 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั และคณะกรรมการตอ้งจดัให้มีผูส้อบบญัชี
ตรวจงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 
  งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดปรากฎ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษทั โดยผูถื้อหุ้นสามารถ Download จาก QR Code ท่ีอยู่บนหน้าหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงได้
จดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ ท่านผูถื้อหุ้นยงัสามารถดูรายละเอียดงบการเงินบางส่วนท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม แสดงไว้
อยูใ่นหนา้ท่ี 12-26 
  งบการเงินส าหรับปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีแล้ว โดยผูส้อบบัญชีมีความเห็นว่า “งบ
การเงินรวมของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 และผล
การด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” และงบการเงินฉบบัน้ี ไดผ้่านการพิจารณา
และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณา
อนุมติังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสรุปขอ้มูลท่ีส าคญัในงบการเงิน ดงัน้ี 

สรุปขอ้มูลงบการเงินท่ีส าคญั 
  

งบการเงินรวม 2560 2561 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,675.6 2,000.2 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 126.6 213.8 
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุน้) 0.17 0.27 
สินทรัพย ์(ลา้นบาท) 5,955.8 5,269.6 
หน้ีสิน (ลา้นบาท) 4,195.0 2,643.1 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 1,760.8 2,626.6 

 
  หลงัจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีข้อสงสัยใดๆ จึงช้ีแจ้งว่า
เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
  ประธานกล่าวขอบคุณขอ้เสนอแนะ และจะน าเร่ืองดงักล่าวไปพิจารณาต่อไป 
  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยใดๆ ประธาน 
จึงให้ขอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั
งบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  803,018,593 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000   

งดออกเสียง  0  -   

บตัรเสีย  0  -   

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 4  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล 
  ประธานไดม้อบหมายให้คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจง้รายละเอียด
ในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ช้ีแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด มาตรา 116 และตาม
ข้อบังคบับริษทั ข้อ 42 บริษทัต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยร้อยละ 10 ของทุนจะทะเบียน 
  และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 115 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 41 ห้ามจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นว่า
บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุ้นทราบในการประชุมผูถื้อหุ้นคราวต่อไป และการจ่ายเงินปันผลให้กระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณีบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ภายหลงัหักเงินส ารองต่างๆ แลว้ โดยมีเง่ือนไขว่า การจ่ายเงินปันผลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานตามปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ขึ้นอยูก่บัผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจยัอื่นๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร และการด าเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น 

ผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีก าไรสุทธิ 274.2 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกระแสเงินสด แผนการลงทุน และก าไรสะสมท่ีมีอยู ่ตลอดจนประโยชน์ของ
ผูถื้อหุ้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

1) พิจารณาอนุมติัให้จดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 71.4 ลา้นบาท โดยจะท าให้บริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมขึ้นเป็น 100 ลา้นบาท ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถว้นตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัไดก้ าหนดไว ้
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2) พิจารณาอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 11 สตางค ์คิดเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดจ้่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 7 สตางค์ เป็นจ านวนเงิน 70  ล้านบาท เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2561 
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายคร้ังน้ีในอตัราหุ้นละ 4 สตางค ์เป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไร
สะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปัน
ผลได ้20/80 ของเงินปันผล ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุ้น หรือ Record Date ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ท่ีผ่านมา และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2562 

  หลงัจากประธานได ้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยใดๆ ประธานจึง
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้จดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 และอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 11 สตางค ์คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท 

  มติท่ีประชุม มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัให้บริษทั
ฯ จดัสรรเงินก าไร  และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 11 สตางค ์คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท และ
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  803,018,593 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000    
งดออกเสียง  0  -  
บตัรเสีย  0  -  
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระท่ี 5  พจิารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  ประธานไดม้อบหมายให้คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจง้รายละเอียด
ในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ไดช้ี้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 90 และ
ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 22 กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณาและลงมติ  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดมี้การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทั 
ประจ าปี 2562 โดยใชเ้กณฑ์การพิจารณาความเหมาะสมตามขนาดของกิจการ ผลประกอบการ ความซับซ้อนทางธุรกิจ รวมถึง
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และการเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอื่นๆ ในกลุ่ม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ในระดบัเดียวกนั จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการบ ริษทัได้
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พิจารณาแลว้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดย่อย
ต่างๆ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หลงัจากไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  
นาย เมธี อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า อยากทราบประมาณการ

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจะจ่ายในปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวมเท่าใด 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน ช้ีแจง้ว่า ค่าตอบแทนกรรมการตลอดปี 2562 คาดว่าจะ
มีการจ่ายจริงประมาณ 4.5 ลา้นบาท ไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมท่ีก าหนดไว ้5 ลา้นบาท 
  หลงัจากไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 รวมทั้งส้ิน เป็นเงินไม่เกิน 
5 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  793,630,593 98.8309 
ไม่เห็นดว้ย  8,021,000 0.9989 
งดออกเสียง  1,367,000 0.1702  
บตัรเสีย  0  -  
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

   ประชุม 
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ระเบียบวาระที่ 6  พจิารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
  ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระน้ีประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู่ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง

ออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้กรรมการออกในจ านวนท่ีใกลก้บัจ านวน 1 ใน 3 ท่ีสุด ในการประชุมสามญัประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ี

พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) นายสมยศ  เจียมจิรังกร   

2) นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์ 
3) ว่าท่ีร้อยตรี วิโรจน์    แพทยานนัท ์  

4) นางสาวนิธิดา รัชตารมย ์ 

   จากนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดข้ออนุญาติเชิญท่านกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงทั้ง 4 ท่านออกจากห้องประชุม 

  ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นเสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ แต่ไม่มีท่านผูถื้อหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อเขา้
รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดด้ าเนินการสรรหาและพิจารณา
บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้
เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพ่ิมเติม 
  นาย เมธี อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า เร่ืองการน าวาระก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการขึ้นก่อนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผิดปกติหรือไหม 
  คุณพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ช้ีแจง้ว่า ไม่มีความต่างอะไร ถูกตามขอ้กฎหมาย ขอขอบคุณท่ี
มีขอ้สังเกต  
  หลงัจากเปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยใดๆ จึงเสนอให้ท่ี 
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
  มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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6.1)   นายสมยศ  เจียมจิรังกร  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  803,017,593 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000  

งดออกเสียง  1,000  - 

บตัรเสีย  0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,017,593 100.0000   

6.2)  นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์  กรรมการ / กรรมการผูมี้อานาจลงนาม 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  738,018,593 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000  

งดออกเสียง  65,000,0000  - 

บตัรเสีย  0 -  

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  738,018,593  100.0000 

 

6.3)  ว่าท่ีร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานนัท ์    กรรมการ และกรรมการผูมี้อานาจลงนาม 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  768,018,593 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000  
งดออกเสียง  35,000,000  -   
บตัรเสีย  0  - 
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  768,018,593 100.00  
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6.4)  นางสาวนิธิดา รัชตารมย ์       กรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  802,618,593 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000 
งดออกเสียง  400,000  - 
บตัรเสีย  0  - 
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  802,618,593 100.0000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
  ประธานไดม้อบหมายให้ศาตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู ้
ช้ีแจง้รายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  ศาตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย  ไดช้ี้แจง้ต่อท่ีประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชน 
จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี
ของบริษทัทุกปี และ เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 7 การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี “ขอ้ 39 ซ่ึงก าหนดให้ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี” และอา้งถึงตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ หมวด 4 อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ ส่วนหนา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบ
“ขอ้ 3.พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึง
ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชีนั้น 
  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั ส านกังาน
บัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ ( Technical ) ซ่ึงเปรียบเทียบ
ประสบการณ์และคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี  ผลการปฎิบติังานท่ีผา่นมา  ประกอบกบัชัว่โมงการตรวจสอบ ท่ีใชท้ั้งหมด  รวมทั้ง
ดา้นราคา ( Commercial ) ถึงความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแลว้  
             คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และ ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

รายช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนุญาตเลขท่ี จ านวนปีท่ีเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 

1) นางสาวนภนุช อภิชาต 5266 1 ปี 
2) นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ 
3) นายไพบูล ตันกูล 

3760 
4298 

4 ปี 
 

หรือผูส้อบบัญชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกันท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชีจาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั  

           ทั้งน้ี ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทัฯ บริษัทย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ
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ความเห็นต่องบการเงินของของบริษทัฯ โดยผูส้อบบัญชีทั้งสาม ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

รายละเอียด ปี 2562 ปี 2561 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 4,080,000 3,900,000 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่ายานพาหนะยกเวน้ค่าพาหนะท่ีจ่ายตามจริง 

  และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั  จะเป็นผูจ้ดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานให้ท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว ประวติัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  

นาย เมธี อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า คะแนนเสียงในวาระท่ี  5 
ท าไมงดออกเสียงไม่มีคิดเป็นร้อยละ เหมือนวาระท่ีผา่นมา 
  คุณพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ช้ีแจง้ว่า วาระท่ีผา่นมาคิดคะแนนเสียงขา้งมาก จึงไม่มีการน า
งดออกเสียงมาคิดเป็นร้อยละ ส่วนในวาระท่ี 5 มีการคิดคะแนนเสียง 2 ใน 3 ทุกคะแนนเสียงท่ีเขา้ประชุมจึงนบัเป็นฐานคะแนน 
  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยใดๆ ประธาน 
จึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 5266 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3760 และ/หรือนายไพบูล ตนักูล  ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4298 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 
2562 และอนุมติัให้ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,080,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้ห้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จะเป็นผูจ้ดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื่น
ของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  802,951,593 99.9917  
ไม่เห็นดว้ย  67,000  0.0083  
งดออกเสียง  0  - 
บตัรเสีย  0  -  
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระท่ี 8 พจิารณาการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
  ประธานไดม้อบหมายให้คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจง้รายละเอียด
ในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษทัมีแผนลงทุน
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยู่อาศยัเพื่อขายและ/หรือให้เช่า  ทั้งท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างในปัจจุบนั และท่ีมีแผนจะ
พฒันาต่อเน่ืองในอนาคต จึงมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพื่อใชส้นบัสนุนโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริษทัจึง
เห็นควรเสนอให้ท่ีผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุ้นกู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท เพื่อใชร้องรับการ
ขยายธุรกิจ การปรับโครงสร้างเงินทุน และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หุ้นกูแ้สดงอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมหนา้ท่ี 36 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทหุ้นกู ้ หุ้นกูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนัหรือผูค้  ้าประกนั 
มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู ้ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัความเหมาะสมของภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ต่ละคราวและปัจจยัอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใช้ขยายธุรกิจ และ/หรือ เพื่อช าระคืนเงินกู ้และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อ
วตัถุประสงคอ์ื่นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
วงเงินของหุน้กู ้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกูท่ี้บริษทัออกและจ าหน่ายแลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บการไถ่

ถอน ไม่ว่า ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ านวนไม่เกินวงเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
อายหุุ้นกู ้ ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุ้นกู ้
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกูท้ั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ 

และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีมีการไถ่ถอน ในลักษณะหมุนเวียน 
(Revolving Basis) โดยเสนอขายให้กบันักลงทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนในวงจ ากดั  และ/
หรือ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตาม
ความหมายท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอื่นๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออก
และเสนอขายหุ้นกูน้ั้น 

อตัราดอกเบ้ีย ขึ้นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละคร้ัง 
การช าระคืนเงินตน้ ทยอยช าระคืนเงินตน้ หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบสัญญา 
ไถ่ถอนหุ้นกูค้นืก่อน
ครบก าหนด 

ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูค้ืนก่อนครบก าหนด และ/หรือบริษทัอาจมี
หรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูค้ืนก่อนครบก าหนด รวมถึงการซ้ือหุ้นกูค้ืนดงักล่าว ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกูท่ี้ออกในคราวนั้นๆ 

อ านาจในการก าหนด
เง่ือนไข 

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/
หรือ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ านาจในการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู ้ เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู ้ประเภท 
หลกัประกนั จ านวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิใน
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การไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน วิธีการจดัสรร 
และข้อก าหนดสิทธิ เป็นต้น ตลอดจนให้มีอ านาจแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และ/หรือ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผูจ้ ัดจ าหน่าย และ/หรือ ผูรั้บประกันการจดัจ าหน่าย และ/หรือ ท่ี
ปรึกษาต่างๆ และให้มีอ านาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การน าหุ้นกูจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
และ/หรือสมาคมตราสารหน้ี และ/หรือตลาดรองอ่ืนๆ รวมถึงมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใด
ท่ีจ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัเป็นไปตามวตัถุประสงค์ 

  
  หลงัจากผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  
  นาย เมธี อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า วงเงินหุ้นกูท่ี้เสนอขออนุมติั 
2,000 บาท จะน าไปช าระคืนหน้ีเดิม 100 ลา้นบาท ใช่หรือไม่ แลว้เงินท่ีเหลืออีก 1,700 ลา้นบาท จะน าไปใช้ท าอะไร  และการ
อนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกูต้ามวาระน้ี มีก าหนดระยะเวลาหรือไม่ 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หน้าท่ีสายงานการเงิน ช้ีแจง้ว่า ปัจจุบนับริษทัมีภาระหน้ีเป็นหุ้นกู ้479 ลา้น
บาท ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 16 มิถุนายน 2562 โดยบริษทัอยู่ระหว่างการเสนอขายหุ้นกูชุ้ดใหม่ในวงเงินประมาณ 500 
ลา้นบาท เพื่อน ามาช าระคืนหุ้นกูเ้ดิม โดยใชม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปี 2561 ส าหรับการขออนุมติัให้ออกและเสนอ
ขายหุ้นกู ้2,000 ลา้นบาทในวาระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชร้องรับแผนลงทุนพฒันาและก่อสร้างโครงการใหม่อีก 9 โครงการ ซ่ึง
ตอ้งใชเ้งินค่าก่อสร้างประมาณ 6,000 ลา้นบาท โดยจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นคราวๆ ไป  และการอนุมติัให้ออกและ
เสนอขายหุ้นกูต้ามวาระหน้ี ไม่ไดก้ าหนดระยะเวลา จนกว่าจะมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้เปล่ียนแปลง บริษทัสามารถจะออกและ
เสนอขายเพื่อทดแทนหุ้นกูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนในลกัษณะหมุนเวียนได ้แต่จ านวนหุ้นกูค้งคา้ง ณ ขณะใดขณะหน่ึง จะตอ้งมีจ านวน
ไม่เกินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท 
  หลงัจากผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย
เพ่ิมเติมประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกหุ้นกูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  803,018,593 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000 

งดออกเสียง  0  0.0000   

บตัรเสีย  0  0.0000 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000   

หมายเหตุ มติในวาระน้ีไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม 

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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ระเบียบวาระท่ี 9 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ประธานท่ีประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นไดซ้กัถาม 

นาย ทวีวงศ ์ตนัตราชีวธร ผูถื้อหุ้น  ไดแ้สดงขอ้เสนอแนะ ขอขอบคุณบริษทัท่ีมีการพฒันามาตลอด สามารถ
ท า net profit ไดป้ระมาณ 10 % และ Gross profit  ประมาณ 40-50 % ในช่วงท่ีผ่านมาซ่ึงเป็นท่ีน่าพอใจมาก นอกจากเร่ืองเน้น
ยอดขายอยากฝากให้ทางผูบ้ริหารเนน้ศึกษาการด าเนินงานบริษทัท่ีสามารถท า Net Profit ไดป้ระมาณ 30 % เพื่อน ามาปรับใชใ้ห้
เขา้กบับริษทัต่อไป  

เบญจพล แพทยานันท์ ผูถื้อหุ้น ได้แสดงข้อเสนอแนะ ขอขอบคุณ CEO ในช่วงท่ีผ่านมา ได้เห็นถึงการ
เปล่ียนแปลงของบริษทั ดอกเบ้ียในการกูยื้มลดลง แมโ้ครงการจะเปิดไม่ไดเ้ยอะมาก อาจจะเพราะบริษทัเน้นค่อยๆเติบโตแบบ
มัน่คง แต่เช่ือมัน่ในตวั CEO ว่าจะมีแผนการเปล่ียนแปลงท่ีส าคญั 
   หลงัจากนั้นไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงไดข้อบคุณผูถื้อหุ้นและกรรมการทุกท่านท่ีสละเวลา
มาร่วมประชุมในคร้ังน้ี และกล่าวปิดประชุม 
  

  

 

 ปิดการประชุมเวลา  12.08 น. 

 

 

 

ลงช่ือ     ประธานท่ีประชุม 

   (นายกฤช  ฟอลเลต็) 

 
 
 

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

รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และงบการเงิน
เฉพาะกิจการของบริษัทแสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบรษิัท ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม  
พ.ศ. 2562 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ กระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปี
สิน้สุดวนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 
 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิ้นสุด

วนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่รวมถงึหมายเหตุสรุปนโยบายการบญัชทีีส่ าคญั 

 
เกณฑใ์นการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ีความรบัผดิชอบของขา้พเจ้าได้กล่าวไวใ้นส่วนของความรบัผิดชอบ
ของผู้สอบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามคีวามเป็นอิสระ 
จากกลุ่มกิจการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชใีนส่วนที่เกี่ยวขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงินรวม
และงบการเงินเฉพาะกิจการที่ก าหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชีในพระบรมราชูปถมัภ์ และข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามความรบัผิดชอบ  
ดา้นจรรยาบรรณอื่น ๆ ซึ่งเป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ ขา้พเจา้เชื่อว่าหลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสม
เพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการตรวจสอบ 
งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปีปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้  
 

เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การวดัมูลค่าของโครงการอสังหาริมทรพัย์ระหว่างการ
พฒันาและโครงการอสงัหาริมทรพัยร์อการพฒันา 
 

 

อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2.7 นโยบายการ
บญัช ีเรื่องโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาและ
โครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันา, ขอ้ 9 เรื่องโครงการ
อสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา และขอ้ 15 เรื่องโครงการ
อสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 
 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ  .ศ . 2562 โครงการอสงัหารมิทรพัย ์
ระหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการ
พฒันาทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง
ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 4,545 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 87 และจ านวน 2,824 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 73 ของ
มลูค่าสนิทรพัยท์ัง้หมดของกลุ่มกจิการและบรษิทั ซึง่ใน
จ านวนน้ีประกอบดว้ยบ้านพรอ้มขาย เฟส เอ ของโครงการ
หนึ่งของบรษิทัทีห่ยุดชะงกัชัว่คราวซึง่มรีาคาทุนแสดงอยู่ใน
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาจ านวน 115 ลา้น
บาท และบา้นระหว่างก่อสรา้งของเฟส บขีองโครงการ
เดยีวกนัน้ี   ทีม่รีาคาทุนแสดงอยู่ในโครงการ
อสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันาจ านวน 105 ลา้นบาท โดย
บรษิทัไดม้กีารบนัทกึค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าโครงการ
บา้นแห่งนี้ส าหรบับา้นพรอ้มขาย  
เฟส เอ เป็นจ านวน 51 ลา้นบาท และบา้นระหว่างก่อสรา้ง 
เฟส บ ีเป็นจ านวน 37 ล้านบาท 
 

ผูบ้รหิารไดป้ระมาณผลขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของบา้น
พรอ้มขายเฟส เอ โดยเปรยีบเทยีบราคาสุทธทิีค่าดว่าจะ
ไดร้บัของการขายบา้นดงักล่าวกบัราคาตามบญัชแีละ
ประมาณผลขาดทุนจากค่าก่อสรา้งบา้นเฟส บ ีทัง้จ านวน
เน่ืองจากหยุดชะงกัการก่อสรา้ง ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิว่า
ประมาณการค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าโครงการบ้านแห่ง
ดงักล่าวนี้มคีวามเหมาะสมและไม่ตอ้งบนัทกึค่าเผื่อเพิม่เตมิ
ส าหรบัปีสิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562 
 
ข้าพเจ้าให้ความส าคัญกับเรื่องนี้  เนื่ องจากโครงการ
อสังหาริมทรัพย์ ร ะห ว่ า งการพัฒนาและ โคร ง ก า ร

ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิวธิกีารทีผู่บ้รหิารใช้ในการประเมนิมูลค่า
ของโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาและ
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา ดงันี้ 
 
- เยี่ยมชมสภาพบ้านพร้อมขาย เฟส เอ และบ้านที่ก าลัง

ก่อสร้าง เฟส บี ของโครงการหนึ่งของบริษัทที่หยุดชะงกั
ชัว่คราว เพื่อประเมนิสภาพโครงการดงักล่าว 

 
- สอบถามผูบ้รหิารถงึแผนการขายบา้นเฟส เอ และแผนการ

พฒันาการก่อสรา้งบ้านเฟส บ ี
 
- สอบถามผู้บริหารในเชิงทดสอบเกี่ยวกับแหล่งข้อมูล 

ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการพจิารณามูลค่าสุทธทิีค่าดว่าจะได้รบั
ของบา้นพรอ้มขายเฟส เอ  

 
- ประเมินวิธีการ และทดสอบความเหมาะสมของข้อมูล 

ที่ใช้ในการประเมนิมูลค่าตลาดของบ้านพร้อมขาย เฟส 
เอ จากผูบ้รหิาร โดยตรวจสอบราคาทีด่นิอา้งองิจากราคา
ประเมินของกรมที่ดินและโครงการบ้านใกล้เคียงใน
บรเิวณเดยีวกนั และราคาทีม่ผีูเ้สนอซื้อ  

 
- เปรยีบเทียบจ านวนเงินสุทธิที่บริษัทคาดว่าจะได้รบัจาก

การขายบ้านเฟส เอ (สุทธิจากค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะ
เกดิขึน้จากการขาย) กบัราคาตามบญัช ีและ 

 
- ประเมินความเหมาะสมของการบันทึกค่าเผื่อการลดลง

ของค่าก่อสรา้งบา้นเฟส บ ีทัง้จ านวนและเปรยีบเทยีบกบั
ราคาตามบญัช ี 

 
 
ผลจากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งต้น ขา้พเจา้พบว่าวธิีการ 
ในการประเมินมูลค่าโครงการอสังหาริมทรัพย์ระหว่าง 
การพัฒนาและโครงการอสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนา 
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เร่ืองส าคัญในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

อสังหาริมทรัพย์รอการพัฒนามีมูลค่าที่เป็นสาระส าคัญ 
ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และผู้บรหิาร 
ใชดุ้ลยพนิิจในการประเมนิถงึความเหมาะสมของค่าเผื่อการ
ลดลงของมูลค่าของโครงการ โดยพจิารณาจากมูลค่าสุทธิ 
ที่คาดว่าจะได้รับของการขายและการพัฒนาโครงการ
ดงักล่าว 

ของผู้บริหาร ได้อาศัยข้อมูลในการประเมินและปัจจัย
สภาพแวดลอ้มทางการตลาดอย่างเหมาะสม 

 
 
 

  
  

การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 

 

อ้างถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 2.13 นโยบายการ
บญัช ีเรื่องการดอ้ยค่าของสนิทรพัย์ และ ขอ้ 13 เงนิลงทุน
ในบรษิทัย่อย  
 

ในระหว่างปี พ.ศ. 2562 บรษิัท ไทยสยามนคร พร็อพเพอร์ตี้ 
จ ากัด (TSN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยแห่งหนึ่งของกลุ่มกิจการ  
มขีาดทุนสุทธิ 74.98 ล้านบาท (พ.ศ. 2561 : ขาดทุนสุทธิ  
38.90 ล้านบาท) ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 TSN  
มขีาดทุนสะสม 112.89 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าทุนทีอ่อกและ
เรียกช าระแล้วจ านวน 100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม 
ผู้บรหิารคาดว่าจะมรีายได้และก าไรสุทธิจากการประมาณ
การกระแสเงินสดในอนาคตจากสญัญาที่ลงนามแล้วและ
การคาดการณ์รายได้ในอนาคตจากโครงการที่กลุ่มกิจการ
จะพฒันา 
 

จากประมาณการกระแสเงินสดในอนาคตของผู้บริหารซึ่ง
พจิารณารวมรายไดแ้ละก าไรสุทธใินระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้า
โดยใชอ้ตัราต้นทุนถวัเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของเงนิทุนเป็นอตัรา
คดิลด มูลค่าสุทธิที่คาดว่าจะได้รบัของ TSN ต ่ากว่ามูลค่า
ทางบญัชขีองเงนิลงทุนใน TSN ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึพจิารณา
ว่ามคีวามจ าเป็นต้องบนัทกึค่าเผื่อการด้อยค่าเงนิลงทุนใน 
TSN จ านวน 12.77 ลา้นบาท 
 

ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในประเดน็นี้ เน่ืองจากขนาดของมูลค่า
เงินลงทุนใน TSN มีมูลค่า 100 ล้านบาท (คิดเป็นร้อยละ
2.60% ของสนิทรพัย์รวมของบรษิทั) และการประเมนิมูลค่า
สุทธิที่จะได้รบัของเงนิลงทุนใน TSN ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต 
ต้องอาศัยดุลยพินิจที่ส าคัญของผู้บริหาร รวมทัง้การใช้
สมมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต 
 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิวธิีการที่ผูบ้รหิารใชใ้นการพจิารณาการ
ดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน TSN ดงันี้ 
 

- ได้รบัประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตที่จดัท าขึน้
โดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ และไดท้ าความเขา้ใจและ
ประเมนิวธิกีารจดัท าประมาณการดงักล่าว 
 

- สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัสมมตฐิาน 
ทีส่ าคญัทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงนิสด  
เช่น ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ 
ในอนาคต อตัราก าไรขัน้ตน้และอตัราคดิลด โดย
ค านึงถงึ ความอ่อนไหวของสมมตฐิานดงักล่าวทีม่ผีล
ต่อมลูค่าของเงนิลงทุนใน TSN 

 
- ทดสอบความถูกต้องของการค านวณและพจิารณาถึง

ความเหมาะสมของกระแสเงินสดที่รวมในการคิดลด
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตของกจิการ และ 

 
- เปรียบเทียบประมาณการกระแสเงินสดกับงบประมาณ

และแผนธุรกจิ และหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งของผูบ้รหิาร
ในการวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 
 

ผลจากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้
สมมตฐิานทีส่ าคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการพจิารณามลูค่าสุทธทิี่
คาดว่าจะไดร้บัของเงนิลงทุนใน TSN มคีวามสมเหตุสมผล
ตามหลกัฐานทีม่อียู่ 
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ข้อมูลอ่ืน 
 

กรรมการเป็นผู้รบัผดิชอบต่อข้อมูลอื่น ข้อมูลอื่นประกอบด้วย ข้อมูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถึงงบการเงนิรวมและ 
งบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงานประจ าปีภายหลงั
วนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  
 
ความเหน็ของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการไม่ครอบคลุมถงึขอ้มูลอื่น และขา้พเจา้ไม่ไดใ้หค้วามเชื่อมัน่
ต่อขอ้มลูอื่น 
 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กี่ยวเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและพจิารณา
ว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บัจากการตรวจสอบ
ของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  
 
เมื่อขา้พเจา้ไดอ้่านรายงานประจ าปี หากขา้พเจา้สรุปไดว่้ามกีารแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญั  ขา้พเจา้ต้อง
สื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 
 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
 

กรรมการมหีน้าทีร่บัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการเหล่านี้ โดยถูกต้องตามที่ควร 
ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในทีก่รรมการพจิารณาว่าจ าเป็น เพื่อใหส้ามารถ
จดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เท็จจรงิอนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกิด
จากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  
 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่มกิจการและ
บรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กีย่วกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และการใชเ้กณฑก์ารบญัชี
ส าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอืหยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถ
ด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 
 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าทีช่่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงนิของกลุ่มกจิการและบรษิทั 
 
การตรวจสอบของข้าพเจ้ามวีตัถุประสงค์เพื่อให้ได้ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ
โดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด และ
เสนอรายงานของผู้สอบบญัชซีึ่งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอืความเชื่อมัน่ใน ระดบัสูง  
แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถตรวจพบขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจรงิ 
อันเป็นสาระส าคญัที่มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที่ขดัต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด  และถือว่ามีสาระส าคัญ 
เมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลได้ว่ารายการที่ขดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอืทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจ 
ทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้  
 
ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจเยี่ยงผู้ประกอบวิชาชีพและการสังเกต   
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 
 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ

กจิการ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด ออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบเพื่อตอบสนองต่อความ
เสีย่งเหล่านัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีี่เพยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑ์ในการแสดงความเหน็ของข้าพเจ้า 
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ความเสีย่งทีไ่ม่พบขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคัญซึ่งเป็นผลมาจากการทุจรติจะสูงกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจาก
ข้อผดิพลาด เน่ืองจากการทุจรติอาจเกี่ยวกบัการสมรู้ร่วมคดิ การปลอมแปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเว้นการแสดง
ขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซงการควบคุมภายใน 

• ท าความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้องกบัการตรวจสอบ เพื่อออกแบบวิธีการตรวจสอบที่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมปีระสทิธิผลของการควบคุมภายในของกลุ่มกิจการ 
และบรษิทั 

• ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที่กรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประ มาณการทางบัญชี  
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑ์การบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเน่ืองของกรรมการจากหลกัฐานการสอบ
บญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กี่ยวกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ทีอ่าจเป็นเหตุใหเ้กิด  
ข้อสงสยัอย่างมีนัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบริษัทในการด าเนินงานต่อเนื่องหรือไม่  ถ้าข้าพเจ้า 
ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ต้องกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบบญัชขีองข้าพเจ้าโดยใหข้อ้สงัเกต
ถงึการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการที่เกี่ยวขอ้ง หรอืถ้าการเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ 
ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลี่ยนแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบัหลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถึงวนัทีใ่นรายงาน
ของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอืสถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัต้อง
หยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเนื้อหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวม รวมถงึการเปิดเผย
ขอ้มูลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการ และเหตุการณ์ในรูปแบบทีท่ าใหม้กีารน าเสนอข้อมูล 
โดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกี่ยวกบัขอ้มูลทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอืกจิกรรมทาง
ธุรกิจภายในกลุ่มกิจการเพื่อแสดงความเห็นต่องบการเงินรวม ข้าพเจ้ารับผิดชอบต่อการก าหนดแนวทาง การ
ควบคุมดูแลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการ ขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อความเหน็ของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ดว้างแผนไว้ 
ประเดน็ทีม่นีัยส าคญัทีพ่บจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องทีม่นีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหากขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่าง
การตรวจสอบของขา้พเจา้ 
 
ข้าพเจ้าได้ให้ค ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ข้าพเจ้าได้ปฏิบตัิตามข้อก าหนดจรรยาบรรณที่เกี่ยวข้องกบัความเป็น
อิสระและได้สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งข้าพเจ้าเชื่อว่ามีเหตุผลที่
บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอสิระของข้าพเจ้าและมาตรการทีข่้าพเจ้าใชเ้พื่อป้องกนัไม่ให้ข้าพเจ้าขาด
ความเป็นอสิระ 
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จากเรื่องที่สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ข้าพเจ้าได้พจิารณาเรื่องต่าง ๆ ที่มนีัยส าคญัที่สุดในการตรวจสอบงบการเงินรวม 
และงบการเงนิเฉพาะกจิการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดอ้ธบิายเรื่องเหล่านี้ในรายงาน
ของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืในสถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึ้น 
ข้าพเจ้าพจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของข้าพเจ้าเพราะการกระท าดงักล่าวสามารถคาดการณ์ได้อย่าง  
สมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะจากการสื่อสารดงักล่าว  
 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 
 
 
 
 
 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2563 
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งบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน (Financial Statements) 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  
งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

     งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    พ .ศ . 2562 

 
พ .ศ . 2561 

 
พ .ศ . 2562 

 
พ .ศ . 2561 

  หมาย
เหตุ 

 บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

             

สินทรพัย ์            

สินทรพัยห์มุนเวียน            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7  62,559,830  119,324,624  15,172,617  46,903,940 
ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธิ  8, 32 ข)  118,833,945  47,183,891  16,822,546  41,726,536 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่และดอกเบีย้คา้งรบั            

 จากบรษิทัย่อย 32 ค)  -  -  631,715,107  849,206,763 
เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น   300,000  2,451,943  -  - 
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่าง            

 การพฒันา - สุทธิ  9, 10  3,380,913,131  3,448,353,155  1,949,358,308  1,510,075,515 
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 12  43,993,746  14,692,898  35,784,525  241,810 
             

รวมสนิทรพัย์หมุนเวยีน   3,606,600,652  3,632,006,511  2,648,853,103  2,448,154,564 
             

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน            
             

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 10  32,066,136  13,772,355  22,853,224  1,542,692 
เงนิลงทุนเผื่อขาย 11  -  101,527,733  -  101,527,733 
เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 13  -  -  196,157,300  158,935,700 
เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 10  10,000,000  -  10,000,000  - 
อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธิ  14  13,459,861  13,459,861  11,009,190  11,009,190 
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - สุทธิ  10, 15  1,164,306,207  1,153,028,647  874,420,196  874,420,196 
สทิธกิารเช่า - สุทธิ  10, 16  12,166,666  12,833,333  -  - 
ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ  10, 17  198,229,302  217,936,495  10,740,979  35,424,139 
สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธิ  18  12,117,713  13,768,637  -  - 
สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี - สุทธิ  19  82,400,288  79,585,105  42,724,199  29,599,835 
สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 20, 32 ง)  65,239,357  31,731,174  34,105,377  19,022,625 
             

รวมสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีน   1,589,985,530  1,637,643,340  1,202,010,465  1,231,482,110 
รวมสินทรพัย ์   5,196,586,182  5,269,649,851  3,850,863,568  3,679,636,674 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
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บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ(  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

     งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    พ .ศ . 2562 

 
พ .ศ . 2561 

 
พ .ศ . 2562 

 
พ .ศ . 2561 

  หมาย
เหตุ 

 บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

             

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ            
             

หน้ีสินหมุนเวียน            
             

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก            
 สถาบนัการเงนิ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั            

 และกจิการอื่น 22  696,351,413  232,966,245  306,877,327  108,224,472 
เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 21, 32)  306,100,577  216,459,862  182,494,988  113,300,663 
ตน้ทุนงานก่อสรา้งทีย่งัไม่ถงึก าหนดช าระ   51,541,993  13,866,836  82,076,304  8,003,214 
เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก าหนด            
 ช าระภายในหนึ่งปี 22  202,938,681  941,808,615  36,384,526  720,763,392 
ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย   8,686,895  27,608,617  -  - 
หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 23  31,174,245  26,779,739  10,000,813  9,431,570 
             

รวมหนี้สนิหมุนเวยีน   1,296,793,804  1,459,489,914  617,833,958  959,723,311 
             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน            
             

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู้ 22  1,265,014,677  1,159,563,242  976,836,350  438,737,070 
ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 24  23,418,509  17,473,076  11,754,561  8,506,034 
หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น   964,496  6,524,452  124,544  3,950,472 
             

รวมหนี้สนิไม่หมุนเวยีน   1,289,397,682  1,183,560,770  988,715,455  451,193,576 
             

รวมหน้ีสิน   2,586,191,486  2,643,050,684  1,606,549,413  1,410,916,887 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 
 

 



29 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  
งบแสดงฐานะการเงิน  (ต่อ(  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

     งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  

    พ .ศ . 2562 
 

พ .ศ . 2561 
 

พ .ศ . 2562 
 

พ .ศ . 2561 

  
หมาย
เหตุ 

 บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

           

หนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)          

           

ส่วนของเจ้าของ          

           

ทุนเรือนหุ้น          

 ทุนจดทะเบียน          

    หุ้นสามญั 1,000 ลา้นหุ้น           

       มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท 25  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
           

 ทุนที่ออกและช าระเตม็มูลค่าแลว้          

    หุ้นสามญั 1,000 ลา้นหุ้น           

 
      มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท (พ .ศ. 2560: หุ้น
สามญั 

         

          750 ลา้นหุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท) 25  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
 ส่วนเกินมูลค่าหุ้นหุ้นสามญั 25  467,900,000  467,900,000  467,900,000  467,900,000 

ก าไรสะสม          

 จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 26  100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000 
 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   1,066,132,052  1,081,987,984  676,414,155  700,471,248 

องคป์ระกอบอืน่ของส่วนของเจา้ของ   (23,637,356)  (23,288,817)  -  348,539 
           

รวมส่วนของเจ้าของ   2,610,394,696  2,626,599,167  2,268,719,787  2,268,719,787 
           

รวมหนีสิ้นและส่วนของเจ้าของ   5,196,586,182  5,269,649,851  3,850,863,568  3,679,636,674 

 
หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 

 



30 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  
งบก าไรขาดทุน 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     พ .ศ . 2562 

 
พ .ศ . 2561 

 
พ .ศ . 2562 

 
พ .ศ . 2561 

   
หมาย
เหตุ 

 บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

รายได้   
       

            

รายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพย ์   1,279,323,774  1,931,018,741  168,614,248  500,259,523 

รายไดจ้ากการก่อสร้าง   103,854,344  14,962,377  -  - 
            

รวมรายได้   1,383,178,118  1,945,981,118  168,614,248  500,259,523 
            

ต้นทุน          

            

ตน้ทุนขายจากการขายอสังหาริมทรัพย ์ 29  (737,957,807)  (1,107,977,281)  (106,820,021)  (322,419,586) 

ตน้ทุนค่าก่อสร้าง 29  (111,827,175)  (11,455,506)  -  - 
            

รวมต้นทุน   (849,784,982)  (1,119,432,787)  (106,820,021)  (322,419,586) 
            

ก าไรขั้นต้น   533,393,136  826,548,331  61,794,227  177,839,937 

รายไดเ้งินปันผล 32 ก(  -  -  80,998,110  269,993,700 

รายไดอ้ื่น 27  46,113,483  54,208,006  53,777,128  55,837,840 

ค่าใชจ่้ายในการขาย 29  (256,706,994)  (207,617,588)  (94,015,553)  (66,190,000) 

ค่าใชจ่้ายในการบริหาร 29  (187,278,043)  (196,572,722)  (74,900,966)  (62,344,703) 

ค่าใชจ่้ายอื่น 29  (31,594,522)  (27,588,621)  (191,285)  (2,388,945) 
            

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน          

 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   103,927,060  448,977,406  27,461,661  372,747,829 

ตน้ทุนทางการเงิน   (55,432,484)  (143,519,191)  (24,555,995)  (81,310,564) 
            

ก าไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้   48,494,576  305,458,215  2,905,666  291,437,265 

ค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้ 28  (24,350,520)  (91,631,710)  (13,037,229)  (17,283,524) 
            

ก าไรสุทธิส าหรับปี   24,144,056  213,826,505  15,942,895  274,153,741 

 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 



31 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  
งบก าไรขาดทุน (ต่อ(  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     พ .ศ . 2562 

 
พ .ศ . 2561 

 
พ .ศ . 2562 

 
พ .ศ . 2561 

   หมายเหตุ  บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
            

ก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืน:          

รายการที่จะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั          

 ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั          

 - การวดัมูลค่าใหม่ของภาระผกูพนั          

  ผลประโยชน์พนกังาน 24  -  4,710,861  -  3,298,586 
 - ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะไม่จดัประเภท          

  รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน          

  ในภายหลงั 28  -  (942,172)  -  (659,717) 
รายการที่จะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั          

 ก าไรหรือขาดทุนในภายหลงั          

 - การเปล่ียนแปลงในมูลค่ายติุธรรม          

  ของเงินลงทุนเผื่อขาย 12  (435,674)  386,765  (435,674)  386,765 
 - ภาษีเงินไดข้องรายการที่จะจดัประเภท          

  รายการใหม่ไปยงัก าไรหรือขาดทุน          

  ในภายหลงั 28  87,135  (77,353)  87,135  (77,353) 
            

ก าไรเบ็ดเสร็จอื่นส าหรับปี    
       

 - สุทธิจากภาษ ี   (348,539)  4,078,101  (348,539)  2,948,281 
            

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   23,795,517  217,904,606  15,594,356  277,102,022 
            

การแบ่งปันก าไร          

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่   24,144,056  213,826,505  15,942,895  274,153,741 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   -  -  -  - 
            
     24,144,056  213,826,505  15,942,895  274,153,741 

การแบ่งปันก าไรเบ็ดเสร็จรวม          

ส่วนท่ีเป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบริษทัใหญ่   23,795,517  217,904,606  15,942,895  277,102,022 
ส่วนท่ีเป็นของส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม   -  -  -  - 
            

     23,795,517  217,904,606  15,942,895  277,102,022 
            

ก าไรต่อหุ้นขั้นพ้ืนฐาน (บาท)  30  0.02  0.27  0.02  0.35 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินนี



32 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

     งบการเงินรวม  (บาท(  
     ส่วนของเจ้าของ   องค์ประกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

         ก าไรสะสม   
  

ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

    

 

 

 

    

 

ส่วนต ่ากว่าทุน 
 

การ
เปลี่ยนแปลง 

  

    
ทุนจด

ทะเบียน 
 

  

จัดสรร - ทุน
ส ารอง 

   

จากการรวม
ธุรกิจ 

 
ในมูลค่า

ยุติธรรมของ 

 
รวมส่วนของ 

   หมายเหตุ   ที่ออกและ
ช าระแล้ว 

 ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น 

 
ตาม

กฎหมาย 

 
ยังไม่ได้
จัดสรร 

 
ภายใต้การ

ควบคุมเดียวกัน 

 
เงินลงทุนเผ่ือ

ขาย 

 
เจ้าของ 

                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2562   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  1,081,987,984  (23,637,356)  348,539  2,626,599,167 
เงินปันผล 31 

 
-  -  -  (39,999,988)  -  -  (39,999,988) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  24,144,056  -  (348,539)  23,795,517 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ . 2562   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  1,066,132,052  (23,637,356)  -  2,610,394,696 
                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2561   750,000,000  -  28,600,214  1,005,791,750  (23,637,356)  39,127  1,760,793,735 
รับช าระหุ้นสามญั 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 าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี   -  -  -  217,595,194  -  309,412  217,904,606 
                 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี 



33 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ  )ตอ่(  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท( 

        ก าไรสะสม  ก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จอ่ืน 

 
 

            การเปลี่ยนแปลง 
 

 

    ทุนจดทะเบียน    
จัดสรร - ทุน

ส ารอง 
   

ในมูลค่ายุติธรรมของ  รวมส่วนของ 

  
 หมาย
เหตุ  

 ที่ออกและช าระ
แล้ว 

 ส่วนเกินมูลค่า
หุ้น 

 ตามกฎหมาย  ยังไม่ได้
จัดสรร 

 เงินลงทุนเผ่ือขาย 
 

เจ้าของ 

               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2562   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  700,471,248  348,539  2,268,719,787 
เงินปันผล 31 

 
- 

 
- 

 
- 

 
(39,999,988) 

 
- 

 
(39,999,988) 

ก าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 
  

-  -  -  15,942,895  (348,539)  15,594,356 
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ . 2562   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  676,414,155  -  2,244,314,155 

               

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 มกราคม พ .ศ . 2561   750,000,000  -  28,600,214  565,077,598  39,127  1,343,716,939 
รับช าระทุนจดทะเบียนหุ้นสามญั 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 าไรเบ็ดเสร็จรวมส าหรับปี 

  

-  -  -  276,792,610  309,412  277,102,022 
              
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ .ศ . 2561   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  700,471,248  348,539  2,268,719,787 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี



 

34 
 

บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  

งบกระแสเงินสด 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562   

 
  

 
 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ      
 

 

พ .ศ . 2562 
 

พ .ศ . 2561 
 

พ .ศ . 2562 
 

พ .ศ . 2561      

หมายเหตุ 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท               

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน  
        

ก าไรก่อนค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
 

48,494,576  305,458,215  2,905,666  291,437,265 
รายการปรับปรุง 

 
 

        

 
ค่าเส่ือมราคาและค่าตดัจ าหน่าย  

 
26,302,510  17,006,990  1,233,665  441,398 

 (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  
 

144,737  918,445  -  (502,757) 

 ก าไรจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

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

 ตดัจ าหน่ายภาษีเงินได ้หกั ณ ท่ีจ่าย (กลบัรายการ)   
 

-  19,612,633  -  9,298,225 
 ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย   94,443  -  94,443  94,443 
 โอนก าไรเบ็ดเสร็จอ่ืนเขา้ก าไรจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย   (435,674)  -  (435,674)  (435,674) 

 หน้ีสงสัยจะสูญ 
 

 
 

3,271,066  1,929,046  107,751  - 

 ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าโครงการ (กลบัรายการ)  
 

-  (6,533,408)  -  (6,533,408) 
 การดอ้ยค่าเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13  -  -  12,770,000  - 

 ค่าใชจ่้าย (กลบัรายการ)ประมาณการหน้ีสิน   
 

(2,549,985)  20,535,093  (1,671,309)  2,238,945 

 ค่าใชจ่้ายผลประโยชน์พนกังาน  
 

6,489,333  3,266,943  3,481,978  1,856,941 

 รายไดจ้ากการยกเลิกสัญญา  
 

(2,333,612)  (1,519,563)  (438,800)  (8,792,405) 

 ดอกเบ้ียรับ 
 

27  (1,443,251)  (2,321,337)  (52,538,026)  (53,595,329) 

 ก าไรจากอตัราแลกเปลี่ยน  
 

-  (180,496)  -  - 

 เงินปันผลรับ 
 

32 ก(  -  -  (80,998,110)  (269,993,700) 

 ตน้ทุนทางการเงิน - ดอกเบ้ียจ่าย  
 

35,622,517  118,633,404  13,148,381  63,038,538 

 ตน้ทุนทางการเงิน - ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้ืม  
 

19,809,968  24,885,787  11,407,615  18,272,026 
              

 

    
 

 
133,466,628  496,421,609  (90,932,420)  55,630,463 

การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน  
        

 
 - ลูกหน้ีการคา้และลกูหน้ีอ่ืน  

 
(74,921,119)  (13,151,871)  24,796,239  (36,232,345) 

  - โครงการอสังหาริมทรัพยร์ะหว่างการพฒันา  
 

173,975,082  821,625,656  (376,713,012)  279,282,620 

  - โครงการอสังหาริมทรัพยร์อการพฒันา  
 

(11,277,560)  (87)  -  - 

  - สินทรัพยห์มุนเวียนอ่ืน  
 

2,795,353  (11,370,256)  (3,433,623)  6,757 

  - สินทรัพยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน  
 

(19,111,286)  (704,813)  (9,974,361)  (220,212) 

  - เจา้หน้ีการคา้และเจา้หน้ีอ่ืน  
 

86,756,362  (51,626,944)  65,571,503  4,347,953 

  - ตน้ทุนงานก่อสร้างท่ียงัไม่ถึงก าหนดช าระ  
 

37,675,157  (20,824,966)  74,073,090  (161,995) 

  - หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน  
 

4,808,484  (41,892,990)  668,569  3,857,405 
  - ภาระผูกพนัผลประโยชน์พนกังานจ่าย   (543,900)  (697,650)  (233,450)      (273,600)  

 - หน้ีสินไม่หมุนเวียนอ่ืน  
 

(2,306,053) 
 

- 
 

(2,253,945) 
 

- 
              

เงินสดไดม้าจากกิจกรรมด าเนินงาน  
 

331,317,148  1,177,777,688  (318,431,410)  306,237,046 

 จ่ายตน้ทุนทางการเงิน  
 

(131,435,931)  (205,358,283)  (66,588,765)  (131,409,917) 

 จ่ายค่าใชจ่้ายภาษีเงินได ้  
 

(60,397,187)  (89,605,406)  (5,108,390)  (35,057,349) 

 รับคืนภาษีเงินได ้
 

 
 

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

เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมด าเนินงาน  
 

139,484,030  1,015,304,091  (390,128,565)  162,295,486 

หมายเหตุประกอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นส่วนหน่ึงของงบการเงินน้ี  
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บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  

งบกระแสเงินสด (ต่อ(  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

     
 

 

งบการเงินรวม 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ      
 

 

พ .ศ . 2562 
 

พ .ศ . 2561 
 

พ .ศ . 2562 
 

พ .ศ . 2561      

หมายเหตุ 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 
 

บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน  
        

ดอกเบ้ียรับ 
 

 
 

1,443,251  2,321,337  66,771,520  54,263,498 
เงินปันผลรับ 

 
32 ก(  -  -  80,998,110  269,993,700 

เงินฝากสถาบนัการเงินท่ีมีภาระค ้าประกนัลดลง 
(เพ่ิมขึ้น) 

 
 

(18,293,781)  (8,566,179)  (21,310,532)  (10,030) 
เงินสดรับจากเงินให้กูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 32 ค(  -  -  645,858,162  578,383,340 
เงินสดจ่ายเพ่ือให้เงินกูยื้มระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 32 ค(  -  -  (442,600,000)  (709,000,000) 
เงินสดจ่ายเพ่ือให้เงินกูยื้มระยะสั้นแก่กิจการอื่น  

 
2,451,943  (2,451,943)  -  - 

เงินสดจ่ายเพ่ือให้เงินกูยื้มระยะยาวแก่กิจการอื่น   (10,000,000)  -  (10,000,000)  - 
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนเผื่อขาย        11  360,633,290  -  360,633,290  - 
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงินลงทุนเผื่อขาย 11  (259,200,000)  (55,000,000)  (259,200,000)  (55,000,000) 
เงินสดจ่ายเพ่ือเพ่ิมทุนในเงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 13  -  -  (49,991,600)  (45,992,300) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายอุปกรณ์  

 
-  (911,204)  -  1,047,835 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือท่ีดิน อาคารและอปุกรณ์  
 

(35,469,576)  (91,589,412)  (8,668,372)  (29,146,841) 
เงินสดรับจากการจ าหน่ายสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  

 
-  5,270,143  -  570,378 

เงินสดจ่ายเพ่ือซ้ือสินทรัพยไ์ม่มีตวัตน  
 

(1,015,679)  (3,948,831)  -  - 
              

เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมลงทุน   
 

40,249,448  (154,876,089)  362,490,578  65,109,580 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน  

        

เงินเบิกเกินบญัชีและเงินกูยื้มระยะสั้นจากสถาบนั
การเงินและกิจการอื่นเพ่ิมขึ้น (ลดลง)  

 
 

450,145,099 
 

(355,675,995) 
 

200,659,818 
 

(200,349,876) 
เงินกูยื้มระยะสั้นจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนัเพ่ิมขึ้น      32 จ(  17,000,877  -  -  - 
เงินสดรับจากเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน  22  619,596,800  951,098,900  223,500,000  237,899,999 
เงินสดรับจากหุ้นกู้ 

 
22  440,900,000  -  440,900,000  - 

เงินสดรับจากการออกหุ้น 25  -  750,000,000  -  750,000,000 
เงินสดจ่ายค่าใชจ่้ายในการออกหุ้น 25  -  (32,100,000)  -  (32,100,000) 
ช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 22  (1,206,988,896)  (1,662,746,569)  (323,713,629)  (474,030,109) 
ช าระคืนหุ้นกู ้ 22  (479,100,000)  (400,000,000)  (479,100,000)  (400,000,000) 
เงินสดจ่ายส าหรับค่าธรรมเนียมการจดัหาเงินกูย้ืม 22  (36,891,710)  (12,928,478)  (26,296,976)  (6,292,750) 
จ่ายช าระคืนหน้ีสินตามสัญญาเช่าการเงิน  

 
(1,117,893)  (1,663,031)  -  - 

จ่ายเงินปันผล 
 

31 
 

(40,042,549) 
 

(69,935,456) 
 

(40,042,549) 
 

(69,935,456) 
              

เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน  
 

(236,498,272)  (833,950,629)  (4,093,336)  (194,808,192) 
              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง)สุทธิ   
 

(56,764,794)  26,477,373  (31,731,323)  32,596,874 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัที่ 1 มกราคม  

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

              

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 

 
 

62,559,830  119,324,624  15,172,617  46,903,940 
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บริษทัเจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน(  

งบกระแสเงินสด (ต่อ(  
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 

     
 

        

     
 

 
งบการเงินรวม 

 
งบการเงินเฉพาะกิจการ      

 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561 
 

พ.ศ. 2562 
 

พ.ศ. 2561      
หมาย
เหตุ 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

 
บาท 

     
 

 
  

   
  

  

รายการท่ีไม่กระทบเงินสด:  
 

     
    

เจา้หนี้ค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์  
 

138,880  540,930  -  8,774 
โอนโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา  

 
  

   
  

  

 
เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันา 9  -  259,850,583  -  131,612,868 

เจา้หนี้เงนิปันผล 
 

 
 

21,157  -  21,157  - 
โอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ ไปเป็น  

 
     

     
สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 17  32,096,200  -  32,096,200  - 

โอนจากสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไปเป็นทีด่นิ อาคารและ
อุปกรณ์ 

17,18 
 366,250  -  -  - 
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ช่ือ ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา  จนัทรฉ์าย   

ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

อำย ุ 71   

สญัชำติ ไทย   

กำรศึกษำ ปริญญำตรี บญัชบีณัฑติ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 ปริญญำโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 ปริญญำเอก สาขาการจดัการเชงิปรมิาณ Arizona State University 
    

 

 

    

    

 

 
ประวติับคุคลท่ีเสนอเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่45 ปีที ่2547 

Audit Committee Program (ACP) รุ่นที ่27 ปีที ่2552 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 5 ปี     

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร 

12/04/2558 
    

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ (ของตน/คู่
สมรส/บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติภำวะ) 

- ไม่ม ี- 

    

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน 

2556 – 2561 กรรมการอสิระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. สหยเูน่ียน 

2549 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. อนิเตอรเ์น็ตไทยแลนด ์

2548 – ปัจจุบนั กรรมการอสิระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

บมจ. แพนราชเทวกีรุ๊ป 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรอ่ืน 
(ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

2558 – ปัจจุบนั ศาสตราจารยก์ติตคิุณ คณะพาณิชยศาสตรแ์ละการ
บญัช ี- จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ี
เก่ียวข้อง/แข่งขนั/เก่ียวเน่ืองกบั

ธรุกิจของบริษทั 

- ไม่ม ี-     
  

    

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ีอำจ
ท ำให้เกิดควำมขดัแย้งทำง

ผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี- 

    

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  5/5 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  1/1 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 

หลกัเกณฑก์ำรสรรหำกรรมกำร ผ่านการพจิารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุสมบติัต้องห้ำม 
ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย
ทุจรติ 

คณุสมบติัอ่ืนๆ 
ไม่เคยเป็นพนักงาน หรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิาร
อยู่ในชว่ง 2ปีทีผ่่านมา 
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ช่ือ นายสาธติ อุไรเวโรจนากร  

ต ำแหน่ง กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 

อำย ุ 55 
 

สญัชำติ ไทย 
 

กำรศึกษำ ปริญญำตรี บญัชบีณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
 

ปริญญำโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
 

ปริญญำเอก บรหิารธุรกจิดุษฎบีณัฑติ มหาวทิยาลยัรตันบณัฑติ 
 

 

 

 

 

 
ประวติับคุคลท่ีเสนอเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่70 ปีที ่2551 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 12 ปี     

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร 

18/07/2550     

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ (ของตน/คู่
สมรส/บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติ

ภำวะ) 

- ไม่ม ี-     

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ - ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั
จดทะเบยีนอ่ืน 

- ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำร
อ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจด

ทะเบียน) 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. เอเชยีโภคภณัฑก์ารคา้ จ ากดั 

2559 – ปัจจุบนั กรรมการ บจก. ฟลที ชพิ แมนเนจเมนท ์จ ากดั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการ บจก. เอส.เอส.พ.ี การบญัชแีละ
ตรวจสอบบญัช ี

2545 – ปัจจุบนั กรรมการผูจ้ดัการฝ่าย
การเงนิ 

บจก. ซลีงิค ์ชปิป้ิง แอนด์ ชารเ์ตอริง่ 
จ ากดั 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ี
เก่ียวข้อง/แข่งขนั/เก่ียวเน่ือง

กบัธรุกิจของบริษทั 

- ไม่ม ี-     

      

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ี
อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี-     

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  5/5 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  1/1 

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  5/5 

หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ
กรรมกำร 

ผ่านการพจิารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย
ทุจรติ 

คณุสมบติัอ่ืนๆ ไม่เคยเป็นพนักงาน หรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่
ในช่วง 2ปีทีผ่่านมา 
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ช่ือ นายวเิชยีร แพทยานันท ์ 
 

ต ำแหน่ง กรรมการ / ประธานกรรมการบรหิาร / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

อำย ุ 53 
  

สญัชำติ ไทย 
  

กำรศึกษำ ปริญญำตรี รฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
  

แพทยศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ปริญญำโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ (Ex-MBA) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
  

แพทยศาสตรมหาบณัฑติจฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
 

ปริญญำเอก - 
 
    

 
ประวติับคุคลท่ีเสนอเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่134 ปีที ่2553 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่63 ปีที ่2550 

  Successful Formation & Execution of Strategy (SFE) รุ่นที ่20 ปีที ่2557  

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 25 ปี     

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร 

26/04/2537     

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ (ของตน/คู่
สมรส/บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติ

ภำวะ) 

- ไม่ม ี-     

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ 40,723,800 หุน้ อตัรารอ้ยละ 4.07%  (ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562) 

  (รวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิติ
ภาวะ) 

  

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัจด
ทะเบียนอ่ืน 

- ไม่ม ี- 
 

  

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำร
อ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

2560 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บจก. ทเีอม็เอวนั 

2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บจก. ทเวลฟ์ มลัตพิลาย แอสเซท  

  2558 – ปัจจุบนั กรรมการบรหิาร สมาคมอสงัหารมิทรพัยไ์ทย 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ี
เก่ียวข้อง/แข่งขนั/เก่ียวเน่ือง

กบัธรุกิจของบริษทั 

- ไม่ม ี- 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ี
อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี-     

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั 5/5 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 1/1 

การประชุมคณะกรรมการบรหิาร  23/27 

หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ
กรรมกำร 

ผ่านการพจิารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย
ทุจรติ 

คณุสมบติัอ่ืนๆ ไม่เคยเป็นพนักงาน หรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่
ในช่วง 2ปีทีผ่่านมา 
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นายวุฒพิงษ์ แพทยานันท ์ 
 

ต ำแหน่ง กรรมการ  

อำย ุ 56 
  

สญัชำติ ไทย 
  

กำรศึกษำ ปริญญำตรี วทิยาศาสตรบณัฑติ จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
  

รฐัศาสตรบณัฑติ มหาวทิยาลยัรามค าแหง 
 

ปริญญำโท บรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์
 

ปริญญำเอก - 
 

 
    

 
ประวติับคุคลท่ีเสนอเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมกำร 

บริษทั เจ้ำพระยำมหำนคร จ ำกดั (มหำชน) 
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กำรอบรมหลกัสูตรกรรมกำร Director Certification Program (DCP) รุ่นที ่102 ปีที ่2551 

  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที ่70 ปีที ่2551 

จ ำนวนปีท่ีเป็นกรรมกำร 25 ปี     

วนัท่ีได้รบักำรแต่งตัง้เป็น
กรรมกำร 

26/04/2537     

วนัท่ีได้รบัแต่งตัง้ (ของตน/คู่
สมรส/บุตรท่ียงัไมบ่รรลุนิติ

ภำวะ) 

- ไม่ม ี-     

สดัส่วนกำรถือหุ้นในบริษทัฯ 35,000,000 หุน้ อตัรารอ้ยละ 3.5%  (ณ วนัที ่30 ธนัวาคม 2562) 

  (รวมหุน้ของคู่สมรสและบตุรทีย่งัไม่บรรลุนิตภิาวะ)   

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทั
จดทะเบยีนอ่ืน 

- ไม่ม ี-     

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำร
อ่ืน (ท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน) 

2539 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

บจก. ไทยสยามนคร พรอ็พ
เพอรต์ี ้

2539 – ปัจจุบนั กรรมการบรษิทั บจก. บางกอก คอนซูเมอร ์โพร
ดกัท ์เซอรว์สิ 

กำรด ำรงต ำแหน่งในกิจกำรท่ี
เก่ียวข้อง/แข่งขนั/เก่ียวเน่ือง

กบัธรุกิจของบริษทั 

- ไม่ม ี- 

กำรด ำรงต ำแหน่งในบริษทัท่ี
อำจท ำให้เกิดควำมขดัแย้ง

ทำงผลประโยชน์ 

- ไม่ม ี-     

กำรเข้ำร่วมประชมุในปี 2562 การประชุมคณะกรรมการบรษิทั  4/5 

การประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  
การประชุมคณะกรรมการบรหิาร 

1/1 
2/11 

หลกัเกณฑก์ำรสรรหำ
กรรมกำร 

ผ่านการพจิารณาสรรหาจาก คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณุสมบติัต้องห้ำม ไม่มปีระวตักิารกระท าความผดิอาญา ในความผดิทีเ่กีย่วกบัทรพัยซ์ึง่ไดก้ระท าโดย
ทุจรติ 

คณุสมบติัอ่ืนๆ ไม่เคยเป็นพนักงาน หรอืหุน้ส่วนของบรษิทัสอบบญัชภีายนอกทีบ่รษิทัฯ ใชบ้รกิารอยู่
ในช่วง 2ปีทีผ่่านมา 
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ตารางก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2563  
     

1) ก ำหนดวงเงนิคำ่ตอบแทนกรรมกำรรวม    

หน่วย : บาท/

ปี 

 ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

คา่ตอบแทนกรรมการรวมไมเ่กนิ 5,000,000 5,000,000 

     

     

2) ก ำหนดวงเงนิบ ำเหน็ดกรรมกำร    

หน่วย : บาท/

คน/ปี 

 ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

คา่บ าเหน็จกรรมการตอ่คนไมเ่กนิ 300,000 300,000 

     

     

3) ก ำหนดเบีย้ประชุมคณะกรรมกำรชุดตำ่งๆ    

หน่วย : บาท/
คน/ครัง้ 

คณะกรรมการ 
ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2562 

ต าแหน่งประธาน 
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ต าแหน่ง
ประธาน 

ต าแหน่ง
กรรมการ 

คณะกรรมการบรษัิท 30,000 17,000 30,000 17,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 25,000 17,000 25,000 17,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 22,000 17,000 22,000 17,000 

คณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 22,000 17,000 22,000 17,000 
* กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของ บมจ.เจา้พระยามหานคร ไม่ไดร้ับคา่ตอบแทนนกรรมการ 
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บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
ค าชี้แจงวิธีการลงทะเบียนและการมอบฉันทะ 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 
วันพุธท่ี 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น 

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

1.  การลงทะเบียน 
บริษัทจะเร่ิมรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นก่อนเร่ิมการประชุม 2 ชั่วโมง โดยจะเร่ิมเปิดรับ
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น. เป็นตน้ไป ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5   โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 สุขุมวิท 
31 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110 ตามแผนท่ีสถานท่ีจดัประชุม  
การเข้าประชุมด้วยตนเอง 
ใหแ้สดงบตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรขา้ราชการ หรือหนงัสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ฉบบัจริง
เพื่อลงทะเบียน ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขช่ือ – สกุล ตอ้งแสดงหลกัฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดงักล่าวดว้ย 

2. การมอบฉันทะ 
บริษทัไดจ้ดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะจ านวน 3 แบบตามท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยไ์ดก้ าหนดไว ้
ตามประกาศจากกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เร่ืองก าหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ดงัน้ี 
       1. แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซ่ึงเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
       2. แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
       3. แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian  
           ในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ 

ผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะไดโ้ดยด าเนินการดงัน้ี 
      1. เลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะขา้งตน้แบบใดแบบหน่ึงเพียงแบบเดียวเท่านั้น ดงัน้ี 
            1.1 ผูถื้อหุน้ทัว่ไปสามารถเลือกใชห้นงัสือมอบฉันทะไดเ้ฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบ     
                   หน่ึงเทา่นั้น 
  1.2 ผูถื้อหุน้ท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให ้Custodian ใน              

ประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ สามารถเลือกใชแ้บบใดแบบหน่ึงเท่านั้นใน 3 แบบ  
(แบบ ก ข หรือ ค)  

 2. มอบฉนัทะใหบุ้คคลใดบุคคลหน่ึงตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะใหก้รรมการ 
    ของบริษทัคนใดคนหน่ึงตามท่ีบริษทัไดเ้สนอช่ือไว ้โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผูรั้บมอบฉันทะ 
    ในการเขา้ร่วมประชุมดงักล่าวดงัน้ี 

 1. ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา จนัทร์ฉาย           กรรมการอิสระ หรือ 
  2. นายสมยศ  เจียมจิรังกร         กรรมการอิสระ หรือ 
  3. พลต ารวจโท นพรัตน์ มีปรีชา กรรมการอิสระ หรือ 
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  4. นายสาธิต  อุไรเวโรจนากร กรรมการอิสระ หรือ 
 5. นายสุรพงษ ์                ชูรังสฤษฎ์ิ           กรรมการอิสระ 

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

3. ผูถื้อหุน้จะตอ้งมอบฉนัทะเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีตนถืออยู่ ไม่สามารถจะมอบฉนัทะเพียงบางส่วนนอ้ยกวา่
จ านวนท่ีตนถืออยูไ่ด ้เวน้แต่เป็น Custodian ท่ีผูถื้อหุน้ซ่ึงเป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตั้งใหเ้ป็นผูรั้บ
ฝากและดูแลหุน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. 

4. ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่วาระ ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะมีสิทธิออกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียงเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึงเท่านั้น ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได ้
(เวน้แต่เป็นการออกเสียงของ Custodian) 

5. ปิดอากรแสตมป์จ านวน 20 บาทพร้อมทั้งขีดฆ่าลงวนัท่ีท่ีท าหนงัสือมอบฉันทะดงักล่าว เพื่อใหถู้กตอ้งและ
มีผลผกูพนัตามกฎหมาย ทั้งน้ีบริษทัไดอ้  านวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผูรั้บมอบฉันทะ
ท่ีมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

 
3. หลกัฐานท่ีต้องน ามาแสดงในวันประชุม 

 ผูเ้ขา้ร่วมประชุมโปรดแสดงเอกสารดงัต่อไปน้ี (แลว้แต่กรณี) ก่อนเขา้ร่วมประชุม 
ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดา 
1. กรณีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน  
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ท่ียงัไม่หมดอาย ุเช่น บตัรประจ าตวัประชาชน หรือบตัรประจ าตวั

ขา้ราชการ หรือ ใบขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนแปลงช่ือหรือช่ือสกุล ขอใหผู้ถื้อหุ้นยืน่
หลกัฐานประกอบดว้ย 

2. กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนมาประชุมแทน 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบั 1) 
- หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือผูม้อบฉนัทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูถื้อหุ้นตามขอ้ 1 และผูถื้อหุน้ไดล้งลายมือช่ือรับรอง

ส าเนาถูกตอ้ง 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบัขอ้ 1 
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ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนิติบุคคล 
1. กรณีผู้มีอ านาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบั 1) 
- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1 
- ส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอ้ความแสดงใหเ้ห็นวา่ผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุ้น 

2. กรณีท่ีมีการมอบฉันทะ 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบั 1) 
- หนงัสือมอบฉันทะ (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหน่ึง) ซ่ึงไดก้รอกขอ้ความถูกตอ้งครบถว้นและลง

ลายมือช่ือของผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉันทะและผูรั้บมอบฉนัทะ 
- ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถื้อหุ้นซ่ึงรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผูแ้ทนนิติบุคคล ซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ 

- ส าเนาเอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเป็นผูม้อบฉนัทะและได้
ลงลายมือช่ือรับรองส าเนาถูกตอ้ง 

- เอกสารแสดงตนท่ีส่วนราชการออกให้ของผูรั้บมอบฉนัทะ เช่นเดียวกบักรณีบุคคลธรรมดาตามขอ้ 1 
3. กรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น 
- แบบฟอร์มลงทะเบียน (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย ล าดบั 1) 
-  ใหเ้ตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกบักรณีผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนิติบุคคล ขอ้ 1 หรือ ขอ้ 2 
-  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 

ตอ้งส่งหลกัฐานดงัต่อไปน้ีเพิ่มเติม 
 1. หนงัสือมอบอ านาจจากผูถื้อหุน้ท่ีเป็นผูล้งทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผูด้  าเนินการลงนามใน

หนงัสือมอบฉันทะแทน 
  2. หนงัสือยนืยนัวา่ Custodian ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบธุรกิจ 

Custodian 
 ทั้งน้ี เอกสารท่ีมิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาองักฤษจะตอ้งจดัท าค าแปลภาษาองักฤษแนบมาพร้อมดว้ย 

และใหผู้ถื้อหุน้หรือผูแ้ทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกตอ้งของค าแปล 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ท่ีเกีย่วข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

หมวดท่ี 6 

การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ขอ้ 31. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในส่ี (4) เดือนนบัแต่วนัส้ินสุดของ
รอบปีบญัชีของบริษทั 

 

 การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหน่ึง ใหเ้รียกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู ้
ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ไดสุ้ดแตจ่ะเห็นสมควร 

 

 ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะ
เขา้ช่ือกนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ
เหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุม
ผูถื้อหุ้นภายในส่ีสิบห้า (45) วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุ้น 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผูถื้อหุ้นทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ
กนั หรือผูถื้อหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียกประชุมเองก็ได ้ภายในส่ีสิบห้า (45) วนันบัแต่
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทั
ตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ้่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่า การประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม เพราะ ผูถื้อหุ้นตามวรรคสองคร้ังใด จ านวนผูถื้อ
หุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นมาตรา 103 (พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535) 
ผูถื้อหุ้นตามวรรคสอง ตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ้่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้น ให้แก่บริษทั 

 
ขอ้ 32. ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าหนงัสือนดัประชุมโดยระบุสถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วนัก่อนวนัประชุม ทั้งน้ี ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนงัสือพิมพก่์อนวนั
ประชุมไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั เป็นเวลาติดต่อกนัไม่นอ้ยกว่าสาม (3) วนั 

 

 ทั้งน้ี สถานท่ีท่ีจะใช้เป็นท่ีประชุมจะอยู่ในจังหวดัอนัเป็นท่ีตั้งส านักงานใหญ่ของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 

ขอ้ 33. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสาม (1/3) ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 

 ในกรณีท่ีปรากฏว่ามีการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึงหน่ึง (1) ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้
ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นวรรคหน่ึง หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนดัเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ ให้
การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้นดัประชุมใหม่ และ
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ในกรณีน้ีให้ส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่าเจ็ด (7) วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัว่า
จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 

ขอ้ 34. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าท่ีได ้ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในท่ี
ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้ให้ท่ีประชุมเลือกผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหน่ึงมาเป็นประธานในท่ีประชุม
ดงักล่าว 

 

ขอ้ 35. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหน่ึงมีเสียงหน่ึง และผูถื้อหุ้นคนใดมีส่วนไดเ้สียเป็น
พิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติ
ของท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 

 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียง
เท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

 (2) ในกรณีดงัต่อไปน้ี ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญัให้แก่บุคคลอ่ืน 

  (ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษทั 

  (ค)  การท า แกไ้ข หรือยกเลิกสัญญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีส าคญั 
การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือการควบรวมกิจการกบับุคคลอื่นโดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกนั 

  (ง) การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ หรือขอ้บงัคบัของบริษทั 

  (จ) การเพ่ิมหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

  (ฉ) การเลิกบริษทั 

  (ช) การออกหุ้นกูข้องบริษทั 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษทักบับริษทัอื่น 

  (ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามท่ีกฎหมายบญัญติัไวว่้าตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ้ 36. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสามญัประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดงัน้ี 

  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 

  (2) พิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดรอบปีบญัชีของบริษทั 

  (3) พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

  (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

  (5) พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี และ 

  (6) กิจการอื่นๆ 
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แผนที่สถานที่และรายละเอยีดการเดินทางเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนได้ ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และปิดการลงทะเบียนทนัที  
เม่ือการประชุมเสร็จส้ินวาระสุดท้ายท่ีมีการขอมติท่ีประชุมเท่านั้น 

แนวทางการปฏิบัติตนส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม 
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธ์ุใหม่ 2019 

 ตามท่ีมีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพนัธุ์ใหม่ 2019 (CPVID-19) บริษทัฯ มีความห่วงใยต่อสถาณ
การณ์ดงักล่าว จึงขอแจง้ใหท้ราบถึงแนวทางปฏิบติั ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นท่ีอยู่ในกลุ่มเส่ียง เช่น เพิ่งเดินทางไป-กลับ จากประเทศกลุ่มเส่ียง หรือมีอาการเก่ียวกับทางเดินหายใจ 
สามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุม โดยส่งมาท่ี ฝ่ายส านกังานเลขานุการบริษทั 
ตามท่ีอยูบ่ริษทั (ดา้นบนของหนงัสือเชิญประชุม) 

2. บริษทัฯ จะจดัตั้งจุดคดักรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณดา้นหน้าห้องประชุม กรณีท่ีพบผูมี้ความเส่ียงต้องขอ
สงวนสิทธ์ิในการเขา้ไปในห้องประชุม โดยท่านสามารถมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นหรือกรรมการอิสระของบริษทัฯ เขา้ร่วม
ประชุมแทนได ้

 จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบติัตามมาตราการดงักล่าวอยา่งเคร่งครัด 
 


