
 

 

 
 ท่ี  CMC.สล.002/2563 

วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563  
 

เร่ือง  แจง้มติคณะกรรมการ คร้ังท่ี 1/2563 
เรียน   กรรมการและผูจ้ดัการ  

ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
 

บริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  ขอแจง้ให้ทราบว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทั คร้ังท่ี 1/2563 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ไดมี้มติอนุมติัในเร่ืองต่าง ๆ ท่ีส าคญั ดงัน้ี 

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 5/2562 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 
2562 

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2562 
3. อนุมติังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชี และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

4. อนุมติัแต่งตั้ง บริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี ประจ าปี 
2563 ของบริษทั โดยไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ และ แต่งตั้ง
ให ้นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 5266   และ/หรือ นายชาญชยั ชยั
ประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3760    และ/หรือ  นายไพบูล ตนักูล  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4298  ในนามบริษทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัฯ  โดยใหค้นใดคนหน่ึงเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได้ ใหบ้ริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดัแทนได ้โดยไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  
และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

5. อนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ของบริษทั ฯ และบริษทัยอ่ย ประจ าปี 2563 รวมเป็นเงิน 3,672,000 
บาท โดยไดผ้า่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ  
และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 
 
 



 

 

 
6. เห็นชอบการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ในการด าเนินธุรกิจ ของ บริษทัฯ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจ

ในอนาคต  
และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

7. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 ในอตัราหุ้นละ 0.025 บาท (ศูนยจุ์ด
ศูนยส์องห้าบาท) โดยให้น าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติั
ต่อไป ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯท่ีก าหนดให้
จ่ายเงินปันผลไม่นอ้ยกว่าอตัรา 40% ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ การเสนอจ่ายเงิน
ปันผลน้ีใหจ่้ายจากก าไรสะสมของบริษทัฯ ในการน้ีบริษทัฯไม่ตอ้งจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
เพิ่ม เน่ืองจากบริษทัฯไดต้ั้งส ารองครบ 10% ของทุนจดทะเบียนท่ีช าระแลว้ และอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษทัฯอยา่งมีนยัส าคญั 

บริษทัฯ ก าหนดให้วนัท่ี 10 เมษายน 2563 เป็นวนัปิดสมุดทะเบียน (Book Closing Date) และ
ก าหนดรายช่ือผู ้ถือหุ้น (Record Date) ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล เข้าร่วมประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563  และ ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2563  

ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 29 เมษายน 2563 ก่อนดว้ย 

8. เห็นชอบตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีเสนอใหก้รรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 คน ท่ีมี
ความรู้ความสามารถท่ีเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตาม พ.ร.บ. มหาชน จ ากดั และกฎระเบียบอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระ
หน่ึง  ประกอบดว้ย 

 (1)  ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา   จนัทร์ฉาย    ประธานท่ีตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
  (2)  ดร.สาธิต   อุไรเวโรจนากร     กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 (3)  นายวิเชียร   แพทยานนัท ์    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการ 
 (4)  นายวุฒิพงษ ์  แพทยานนัท ์    กรรมการ 

 และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป  

9. เห็นชอบตามมติของท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนคร้ังท่ี 1/2563 เม่ือ
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีเสนออตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมถึงผลประโยชน์พิเศษ
ประจ าปี 2563 ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกับการจ่ายผลตอบแทนในปี 2562 ของคณะกรรมการบริษทัฯ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหา และ พิจารณา



 

 

ค่าตอบแทน ซ่ึงค่าตอบแทนดังกล่าวจะให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็น
ผูบ้ริหารของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (Non – executive Directors) เท่านั้น โดย
กรรมการท่ีไม่ไดเ้ป็นผูบ้ริหาร (Non – executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจะตอ้ง
ไม่เป็นตวัแทนผูถื้อหุ้นดว้ย เป็นจ านวนเงินทั้งส้ินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าลา้นบาทถว้น) และ
เงินบ าเหน็จ ซ่ึงประกอบดว้ย  

(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 

   และใหน้ าเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป 

7. อนุมติัก าหนดการประชุมและวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 ซ่ึงจะจดัขึ้นในวนัท่ี 29 
เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.  ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5   โรงแรม เอส 31 สุขุมวิท เลขท่ี 545 สุขุมวิท 31 แขวง
คลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110    โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดงัน้ี  

วาระท่ี 1  เลือกประธานในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 2  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2562  
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติัอนุมติังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 

ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ าปี 2563  
วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2563  
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
 



 

 

 
 
วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
วาระท่ี 8  พิจารณาแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ 
วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับงวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
วาระท่ี 10 พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถา้มี)  

 
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ  
 
 
 

 ขอแสดงความนบัถือ  
 ( นายวิเชียร  แพทยานนัท ์)  
 กรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เลขานุการบริษทั:  
ดร. นพดล ม่ิงจินดา 
Email: noppadol@cmc.co.th โทร. 1172 ต่อ 6009 
 
ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
นายวรัทภพ  แพทยานนัท ์
Email: waradhapob@cmc.co.th โทร. 094-8947879 
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