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ฝ่ายเลขานุการบรษัิท บรษัิท เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) เลขที ่909/1 อาคารซเีอ็มซ ีทาวเวอร ์ชัน้ 6 หอ้ง 601-602, 
ถนนสมเด็จพระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบรุ ีกรุงเทพ 10600 เบอรโ์ทรศัพท ์1172 ตอ่ 3999 โทรสาร (+662) 468-9000 ตอ่ 8590 
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                                                                                       วันที่  26 มีนาคม 2564 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
 
เอกสารประกอบวาระการประชุม: 

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ-ปี 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 2) 
2. รายงานประจำปี 2563 แบบ 56-1 One Report: ดาวโหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์มลงทะเบียน 

(เอกสารประกอบวาระที่ 3) 
3. งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (เอกสารประกอบวาระที่ 4) 
4. แบบรายงานการเพิ่มทุน F 53-4 (เอกสารประกอบวาระที่ 6) 
5. ประวัติกรรมการท่านที่ต้องออกตามวาระและได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

(เอกสารประกอบวาระที่ 8) 
 
เอกสารแนบประกอบการเข้าร่วมประชุม:   

1. เอกสารแนบ 1 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบ 
                   ฉันทะขั้นตอนการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน ในรูปแบบ 
                   ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

2. เอกสารแนบ 2 ข้อบังคับบริษัทที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น  
3. เอกสารแนบ 3 หนังสือมอบฉันทะแบบ ก / ข / ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) 
4. เอกสารแนบ 4 ข้อมูลประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 2 ท่าน 
5. เอกสารแนบ 5 คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดให้มีการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่  27 เมษายน 2564  เวลา 09.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
ตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563  

 ทั้งนี้ เนื ่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้ อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ใน
ประเทศไทย ได้แพร่ระบาดออกเป็นวงกว้าง บริษัทฯ จึงของดเว้นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแบบมาเข้าร่วมประชุม ณ 
สถานที่จัดการประชุม ซึ่งดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยการถ่ายทอดสดจากบริษัท ในรูปแบบ
ผ่านการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่าน้ัน  สรุปรายละเอียดการจัดประชุม ได้
ดังนี้ :- 
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วันที่จัดการประชุม :  วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 

เวลา :    ตั้งแต่ 9.00 น. เป็นต้นไป  
  (เร่ิม Log-in เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านระบบ DAP e-Shareholer Meeting เวลา 8.00 น.) 

สถานที่จัดการประชุม :  ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 5 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวง
ดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 10600 

รูปแบบการประชุม :  การเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)เท่านั้น 
   (ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) 

           โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ :- 

 

วาระที่ 1 เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ก ำหนดไวว่้ำ กรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ใน
ที่ประชุมหรือไม่สำมำรถปฎิบตัิหนำ้ที่ได ้ถำ้มีรองประธำนกรรมกำรใหร้องประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถำ้
ไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฎิบตัิหนำ้ที่ได ้ใหผู้ถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมเลือกผู้ ถือหุน้คนหนึ่ง
เป็นประธำนในที่ประชมุ บรษิัทจึงเสนอวำระนีต้่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำเนื่องจำกบริษัทไม่มีต ำแหน่ง
ประธำนและรองประธำนกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม หลงัจำกเสนอวำระดงักลำ่วแลว้ ที่ประชมุคณะกรรมกำรได้
มีมตแิต่งตั้ง ดร.สันติ กีระนันทน์ เป็นประธานกรรมการบริษัทเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และประธานกรรมการจะเป็น
ผู้ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องพิจารณาวาระนี้
อีกต่อไป 

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วนโดยมี
รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 2 ที่แนบมาพร้อมนี้ จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณารับรอง 
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 3   พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 
One Report  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรนําเสนอรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุม
วาระที่ 3 รายงานประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report ซึ่งแนวทางการดำเนินกิจการในอนาคตจะ
นําเสนอในที่ประชุมต่อไป 
การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบ
โดยผู้สอบบัญชี 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ
กำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผู้สอบบัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
เปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด ได้ตรวจสอบและแสดงความเห็นแล้ว โดยได้มีการพิจารณาสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียด ตามเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 4 ที่
แนบมาพร้อมกันนี้ 
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดประจำปี 2563 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิและการจ่าย
ปันผลสําหรับผลการดําเนินการในปี 2563 (วันที่ 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563) ที่อัตราหุ้นละ 
0.0324 บาทเป็นหุ้นปันผลและเงินสด จํานวนมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 32,400,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเงิน
ปันผลจากกำไรสะสมของบริษัท หรือคิดเป็นอัตราเงินปันผลจ่ายประมาณร้อยละ 145.40 ของกําไรสุทธิจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ :- 
ก.  จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท 

▪ จำนวน 29,160,000 หุ้น (มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท)  
▪ คิดเป็นการจ่ายเงนิปนัผลเป็นหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ = 0.02916 บาท  
▪ ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในอัตรา 35 หุ้นสามัญเดิมต่อ 1 หุ้นปนัผลเพิ่มทุนใหม่  
▪ หรือคิดเป็นจํานวนมลูค่าหุ้นไม่เกิน 29,160,000 บาท  
(อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นจากการคํานวณตามสัดส่วนการจัดสรรหุ้นปนัผลดังกล่าวแล้ว 

บริษัทจะตัดเศษหุ้นดงักล่าวทิ้งและจ่ายปันผลเปน็เงินสดแทนการจ่ายเปน็หุ้นปนัผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท) 

 ข. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพื่อชําระภาษีหัก ณ ที่จ่าย  

▪ คิดเป็นจํานวนเงินหัก ณ ที่จ่าย 10% ไม่เกิน 3,240,000 บาท  
▪ ในอัตรา = 0.00324 บาทต่อหุ้น  

***โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 

2564 และกําหนดจ่ายปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่

แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็น
หุ้นสามัญ 
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ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบรษิทั
จากทุนจดทะเบียน จํานวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจํานวน 1,029,160,000 บาท โดยการ
ออกหุ ้นสามัญ ใหม่จํานวน 29,160,000 หุ ้น มูลค่าที ่ตราไว้หุ ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจํานวน 
29,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ (รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามแบบรายงานการ
เพิ่มทุน ตามที่ปรากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6) 
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาและอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนี้  

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน   : 1,029,160,000 บาท (หนึ่งพนัยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นบาทถ้วน) 

         แบ่งออกเป็น      : 1,029,160,000 หุ้น   (หนึ่งพันยี่สิบเก้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น) 

         มูลค่าหุ้นละ       : 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

 โดยเป็นหุ้นสามัญ   : 1,029,160,000 หุ้น (หนึ่งพันยี่สบิเก้าลา้นหนึ่งแสนหกหมื่นหุ้น) 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ที่เสนอให้กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนทั้ง 4 
ท่าน ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบัติ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จำกัด และกฎระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง ให้กลับ
เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  

ข้อมูล ณ ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทมีกรรมการจำนวนทั้งหมด 12 ท่าน ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจำปี 2564 คร้ังนี้ กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการ
ทั้งหมด คิดเป็นจำนวน 4 ท่าน โดยให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ตามรายชื่อ ดังนี้ :- 

(1)  นายสุรพงษ์  ชูรังสฤษฎิ์          กรรมการอิสระ 
(2)  พลตำรวจโท นพรัตน์  มีปรีชา   กรรมการอิสระ 
(3)  นางรัตนา  อนุภาสนันท์       กรรมการอิสระ   

      (4)  นางสาวสุรวีย์  ชัยธำรงค์กูล       กรรมการอิสระ 

และบุคคลที่ได้กล่าวข้างต้นนี้ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรอง หรือการพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของ
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คณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เป็น 
กรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที ่ เก ี ่ยวข้อง  
ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามที่ปรากฏ
ในเอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8 
การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ทั้งนี้ การลงมติในวาระนี้จะเป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล เป็นจำนวนทั้ง 4 ท่าน 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนครั้งที่ 
1/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอัตราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ รวมถึงผลประโยชน์พิเศษประจำปี 2564 โดยมีเงินบำเหน็จ หรือโบนัส ขณะที่มีการปรับเพิ่มเฉพาะ
อัตราการจ่ายผลตอบแทนรายครั้งสำหรับปี 2564 ของคณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 
ซึ ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที ่ไม่ได้เป็นผู ้บริหารของบริษัท 
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) รวมถึงกรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ เป็นจำนวน
เงินทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดแสดงตามตารางด้านล่าง ดังนี้ :- 

หมายเหตุ: กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทฯ จะไม่ได้รบัค่าตอบแทน 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ ่งมา

ประชุม 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 
ความเห็นคณะกรรมการ พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแต่งตั้ง บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์ฯ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัท โดยได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และ แต่งตั้งให้ นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
เลขที่ 8470   และ/หรือ นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่5266   และ/หรือ นาย

กำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ                                                                             (บาท/คร้ัง) 

คณะกรรมการ 
ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 35,000 20,000 30,000 17,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 20,000 25,000 17,000 
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 22,000 17,000 22,000 17,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 22,000 17,000 22,000 17,000 
กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม                                                                                   (บาท/ปี) 
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 5,000,000 5,000,000 
กำหนดวงเงินบำเหน็จกรรมการ                                                                                        (บาท/ป)ี      
ค่าบำเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน 300,000 300,000 
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ชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760    ในนามบริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอ
เอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  ของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย 
ประจำปี 2564 รวมเป็นจำนวน 3,600,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ได้มีการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว 

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

วาระที่ 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆต่อ
คณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการ
ลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติจะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ว่า “เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่ง
แล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้
ที่ประชุมพิจารณา เร่ืองอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้” 
 สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2563 ตาม
ระเบียบปฏิบัติที่ได้ เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเป็นการ
ล่วงหน้าแต่อย่างใด 

 

 ปี 2564 (ปีที่เสนอ) ปี 2563 ปี 2562 
จำนวนปีท่ีเคย
สอบบัญชีให้
บริษัท (ปี) 

ชื่อสำนกังาน
บัญช ี

PWC PWC PWC 7 

ผู้สอบบัญช ี

นายชาญชัย ชัยประสทิธิ์ 
ใบอนุญาตเลขที่ 3760 

นายชาญชัย ชัยประสทิธิ์ 
ใบอนุญาตเลขที่ 3760 

นายชาญชัย ชัยประสทิธิ์ 
ใบอนุญาตเลขที่ 3760 
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- 
นายไพบลู ตันกูล  

ใบอนุญาตเลขที่ 4298 
นายไพบลู ตันกูล  

ใบอนุญาตเลขที่ 4298 
7 

นางสาวนภนชุ อภิชาต  
ใบอนุญาตเลขที่ 5266 

นางสาวนภนชุ อภิชาต  
ใบอนุญาตเลขที่ 5266 

นางสาวนภนชุ อภิชาต  
ใบอนุญาตเลขที่ 5266 

3 

นางสาวศนิชา อัครกิตตลิาภ 
ใบอนุญาตเลขท่ี 8470 

- - 1 

ค่าผู้สอบบัญชี
ของบริษัทฯ/
บริษัทย่อย 

3,600,000 บาทต่อปี 3,672,000 บาทต่อปี 4,080,000 บาทต่อปี  
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บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบต่างๆ ไว้บนเว็บไซต์ www.cmc.co.th (นักลงทุน
สัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคําถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของ
ระเบียบวาระที่นําเสนอในครั้งนี้ สามารถจัดส่งคําถามล่วงหน้าได้ที่เลขานุการบริษัท ir@cmc.co.th หรือเบอร์ 1172 ต่อ 
3999, 5420, 6009  
 จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  (E-AGM) โดยท่านผู้ถือหุ้นที่
ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง กรุณาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยสแกน QR Code จากแบบฟอร์มลงทะเบียน 
พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสําหรับการลงทะเบียน (รายละเอียดตามเอกสารแนบ1) เพื่อลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service 
Platform ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2554 ถึง วันที่ 26 เมษายน 2554 เอกสารที่ผ่านการลงทะเบียนดังกล่าวจะต้องผ่านการ
ตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-mail) แจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) 
และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู ่ระบบ DAP e-Shareholer Meeting ซึ่งเป็นระบบที่ใช้ในการ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2554 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยมีสรุปวิธี
ปฏิบัติและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้ :- 

 
 

สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ โปรด
กรอกรายละเอียดพร้อมลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 3) โดยการดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ 
ก แบบ ข หรือแบบ ค (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cmc.co.th (นักลงทุนสัมพันธ์/ ข้อมูลผู้ถือ
หุ้น/ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) พร้อมทั้งเตรียมเอกสารสําหรับการมอบฉันทะ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) และจัดสง่
เอกสารทั้งหมด มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาว
เวอร์ ชั ้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 ภายในวันที่ 22 
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เมษายน 2564  ทั ้งนี ้ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับขั ้นตอนการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (ตามเอกสารแนบ 1) 

นอกจากนี้ บริษัทได้อํานวยความสะดวกให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้า
ร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ สามารถมอบฉันทะให้ นายสมยศ เจียมจิรังกร หรือ ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร ท่านหนึ่งท่าน
ใด ก็ได้ เพียงท่านเดียวเท่านั้น เป็นผู้รับมอบฉันทะ โดยข้อมูลประวัติของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 4) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะพร้อมหนังสือมอบฉันทะ (ตามเอกสารแนบ 3) 
โดยจัดส่งทางไปรษณีย์มายังบริษัทฯ ตามที่อยู่และภายในกำหนดระยะเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น 
 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)ตามวันและเวลาดังกล่าว 
 
 
 
  ขอแสดงความนับถือ  
  โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 

                                                                    
  (นายแพทย์วิเชียร  แพทยานันท์และ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์) 
   กรรมการผู้มีอำนาจ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
อนึ่ง ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเอกสารประกอบการประชุมได้ใน เว็บไซต์ของ
บริษัทที่ www.cmc.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป และ
สามารถส่งคําถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท 
เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601 -602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน 
แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 ประเทศไทย หรือทางอีเมล์ ir@cmc.co.th 

 

http://www.cmc.co.th/
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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานท่ี 
ประชุมเมื่อวนัพุธที ่29 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอ้งประชุมบรษิทั ชัน้ 6 อาคารซเีอม็ซ ีทาวเวอร์  
เลขที ่909/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร  
กรรมการท่ีเขา้ประชุม 
1. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย           ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. นายสมยศ เจยีมจริงักร          ประธานกรรมการส ร รหาแล ะก าหนดค่ าตอบแทน /                 

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
4. ดร.สาธติ  อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
5. นายแพทยว์เิชยีร  แพทยานนัท ์  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / กรรมการ  
6. นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์  กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบรหิารความเสีย่ง/กรรมการ 
7. ว่าทีร่อ้ยตร ีวโิรจน์  แพทยานนัท ์  กรรมการ 
8. นายวุฒพิงษ์  แพทยานนัท ์  กรรมการ 
9. นางสาวนิธดิา  รชัตารมย ์  กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ 
 
ผู้บริหารท่ีเข้าประชุม 
1. ดร.นพดล    มิง่จนิดา    ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ี(CFO) และ  
     เลขานุการบรษิทั ฯ 
2. นายบญัชา   ตัง้ปรชัญาวุธ   ผูอ้ านวยการกลุ่มงานบญัช(ีCAO)  
 
ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าประชุม   
จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ( PwC ) 
1. นางสาวนภนุช   อภชิาตเสถยีร  Partner 
2. นางสาวกุลธดิา   วริตักพนัธ    Director 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
จากบรษิทั ส านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 
1. นางสาวพรพไิล  โกศลประภา    ทีป่รกึษากฎหมาย  
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 นายวรัทภพ  แพทยานันท์  ผู้จัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  ท าหน้าที่  ผู้ด าเนินการประชุม 
(“ผู้ด าเนินการประชุม”) ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และ แจ้งต่อที่ประชุมให้ได้ทราบถึงรายละเอียดการ
ลงทะเบยีนของผูถ้อืหุน้  ดงันี้  
 การประชุมในครัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม รวมจ านวน
ทัง้หมด 48 ราย  นับรวมจ านวนหุ้นได้ 696,828,900 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 69.68 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม โดยขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ซึง่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัองคป์ระชุมว่า 
ในการประชุมผู้ถอืหุ้นต้องมผีู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้าม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย 
หรอืไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และต้องมหีุน้นับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุน้ที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมจึงกล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บรหิาร และที่ปรกึษาของบรษิัทที่เข้าร่วม
ประชุมทัง้นี้ ตวัแทนสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดม้อบฉันทะให้ นายอดเิรก พพิฒัน์ปัทมา อาสาพทิกัษ์สทิธิ
ผูถ้อืหุน้เป็นผูส้งัเกตการณ์เขา้ร่วมการประชุม และไดเ้รยีนเชญิ นางสาวเมธาว ีวตัริางกูล เป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ 
ร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนครัง้นี้ 
 และมอบใหน้างสาวพรพไิล โกศลประภา ทีป่รกึษากฎหมาย ชีแ้จง้รายละเอยีดการประชุม  
  

นางสาวพรพไิล โกศลประภา ทีป่รกึษากฎหมาย ชีแ้จงเกีย่วกบัวธิกีาร ล าดบัขัน้ตอนการประชุม การ
ออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี้ 

1. การประชุมในวนันี้จะด าเนินการตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยจะ
มกีารน าเสนอขอ้มูลประกอบระเบยีบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผู้ถอืหุ้นเสนอความคดิเห็น หรอื
ซกัถามในระเบยีบวาระนัน้ๆ ท่านผูถ้อืหุน้ท่านใดจะเสนอความเหน็หรอืมขีอ้ซกัถาม ขอใหท้่านได้
โปรดยกมอืขึน้ และขอใหแ้จง้ชื่อและนามสกุลใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบ หากจะเสนอหรอืซกัถามเรื่องที่
นอกเหนือจากวาระนัน้ๆ ขอให้ท่านเสนอหรอืซักถามเมื่อการประชุมได้ด าเนินมาถึงวาระที่ 9 
พจิารณาเรื่องอื่นๆ 

2. ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผูถ้อืหุ้น ก าหนดให้ 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง ในกรณีท่านผู้ถอื
หุน้ท่านใดมสี่วนไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้ท่านนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่อง
นัน้ ทัง้นี้ เพือ่สนบัสนุนความเป็นบรษิทัธรรมาภบิาลทีด่ ีกรรมการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัและได้
เขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ได้ขอลงคะแนนเสยีงแบบงดออกเสยีงไวล้่วงหน้าแลว้ส าหรบัวาระที ่6 ซึ่ง
เป็นวาระทีพ่จิารณาการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระค่ะ 

3. ในการลงมตทิีป่ระชุม ประธานจะถามและนับคะแนนเสยีงเฉพาะผูถ้อืหุ้นทีล่งคะแนนเสยีงไม่เหน็
ดว้ยและงดออกเสยีงในแต่ละวาระเท่านัน้ โดยผูถ้อืหุ้นท่านใดทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง กรุณา
กรอกบัตรลงคะแนนที่ท่านได้รับแจกจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมประชุมว่าท่านประสงค์ที่จะ
ลงคะแนนไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง และขอใหท้่านยกมอืขึน้หรอืแจง้เจา้หน้าทีเ่พือ่ใหเ้จา้หน้าที่
จดัเกบ็ใบลงคะแนนของท่าน บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงดงักล่าวนัน้ 
หกัออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมและ/หรอืออกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ ในส่วนที่
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เหลอืทัง้หมดจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ ๆ ในกรณีทีไ่ม่มผีูใ้ดแสดง
ความเหน็คดัคา้น หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืว่าทีป่ระชุมมมีตอินุมตัเิป็นเอกฉนัท ์ 

4. ทัง้นี้ เจา้หน้าทีจ่ะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ตามสไลดด์า้นหน้า 
5. อย่างไรกต็าม จ านวนคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุ้น หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั 

เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะบางท่านมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างที่
ด าเนินการประชุม  

6. ส าหรบัการนับคะแนนเสยีงตามวาระการประชุมทีก่ าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 
2562 จะเป็นดงันี้ 
6.1 ระเบยีบวาระทีต่้องไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ ระเบยีบวาระที ่1 ระเบยีบวาระที ่3 ระเบยีบวาระที ่4 ระเบยีบวาระที ่6 
และระเบยีบวาระที ่7 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

6.2 ระเบยีบวาระที่ต้องได้รบัมตอินุมตัดิ้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ระเบยีบวาระที่ 5 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง 
โดยนบัคะแนนเสยีงทัง้หมดของ ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

6.3 ระเบยีบวาระที่ต้องได้รบัมตอินุมตัดิ้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุม
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ระเบยีบวาระที่ 8 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง 
โดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ทัง้นี้ ระเบยีบวาระที ่2 เป็นวาระเพือ่ทราบ จงึไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน  
 หลงัจากนัน้นางสาวพรพไิล โกศลประภา ทีป่รกึษากฎหมาย ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้มูล
เพิม่เติม และไม่มผีู้ถือหุ้นมขี้อสงสยัใด ๆ ผู้ด าเนินการประชุม จึงแจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า บรษิัทฯ ได้
ด าเนินการเผยแพร่หนังสอืเชญิประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบตัง้แต่วนัที ่ 27 มนีาคม 2563 และไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุม
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนัประชุม ตัง้แต่วนัที ่17 เมษายน 2563 
จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุม ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 1  เลือกประธานในท่ีประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 

 ผู้ด าเนินการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากปัจจุบนั บรษิัทฯ ไม่มผีู้ด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบรษิทั ตามมาตรา 104 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไข
เพิม่เตมิ) (“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั”) ไดก้ าหนดใหป้ระธานกรรมการบรษิทัท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมผู้
ถอืหุ้น ในกรณีที่ไม่มปีระธานกรรมการบรษิทัหรอืไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานบรษิทัใหร้อง
ประธานกรรมการบรษิัทท าหน้าที่แทน ในกรณีถ้าไม่มรีองประธานกรรมการบรษิทั หรอืไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าทีไ่ด ้ใหผู้ถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมเลอืกผูถ้อืหุน้คนหน่ึงเป็นประธานในทีป่ระชุม  

 คุณสราวล ีแสงสุรนิทร์ ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอชื่อ นายแพทย์วเิชยีร แพทยานันท์ ประธาน
เจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นประธานในทีป่ระชุม 
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเสนอให้ นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ เป็นประธานในที่
ประชุมดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย  696,914,900 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี  - - 
งดออกเสยีง - - 
หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ได้รบัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  
 นายแพทย์วเิชยีร แพทยานันท์ ซึ่งท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 

(“ประธานฯ”) โดยแจง้ให ้นายวรทัภพ  แพทยานันท์ ท าหน้าทีด่ าเนินการประชุม และแจง้ขอ้มูลต่างๆให้แก่   
ผูถ้อืหุน้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 
 ผูด้ าเนินการประชุม แจง้ว่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 เมื่อ
วนัที่ 25  เมษายน 2562 เสรจ็เรยีบร้อยแล้ว ทัง้นี้คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้วเห็นว่ารายงานการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2562 ดงักล่าว ไดจ้ดัท าอย่างถูกต้อง จงึเสนอต่อทีป่ระชุมเพือ่พจิารณารบัรอง
รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุม
วาระที ่2 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนังสอืเชญิประชุมฉบบัน้ี จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น 
ประจ าปี 2563 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
 หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิม่เติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม 
ประธานจงึใหข้อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใินวาระน้ี  
  
 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2562 ดว้ยคะแนนเสยีง
ดงันี้  
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  696,914,900 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง - - 
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หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการ
บริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 ผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บรษิทัฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานและการ
เปลีย่นแปลงทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ซึ่งเกดิขึน้ในระหว่างรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ไว้
ในรายงานประจ าปี 2562 แลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุก
ท่านพร้อมหนังสอืเชญิประชุมฉบบันี้ โดยขอเชญิ นายแพทย์วเิชยีร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร
เป็นผูช้แีจง้รายละเอยีดในวาระน้ีต่อทีป่ระชุม 
 นายแพทย์วเิชยีร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร รายงานผลประกอบการประจ าปี 2562 
ดงันี้ 
 โครงสรา้งของกลุ่มบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (“CMC”) ประกอบดว้ย3 กลุ่มธุรกจิ 
ได้แก่   (1) กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศยั ธุรกิจพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อที่อยู่อาศัย 
ประกอบด้วย คอนโดมเินียม ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม และบ้านเดี่ยว โดยทางบรษิัทฯ มุ่งเน้นในการพฒันา
โครงการประเภทคอนโดมเินียมเป็นหลกั และส่วนใหญ่อยู่ในท าเลที่เป็นแนวเส้นทางรถไฟฟ้า เน้นความ
สะดวกในการเดนิทางของผูพ้กัอาศยั ด าเนินธุรกจิโดย CMC และ บรษิทั พระยาพาณิชยพ์รอ็พเพอรต์ี ้จ ากดั 
(“PPP”)  (2)กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อให้เช่า กลุ่มธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรพัย์เพื่อให้เช่านี้  
ด าเนินธุรกจิโดย บรษิทั สยามนคร จ ากดั (“SN”) (3) กลุ่มธุรกจิรบัเหมาก่อสรา้งและโรงงานผลติเฟอรน์ิเจอร์
และผนัง กลุ่มธุรกจิรบัเหมาก่อสร้างนี้ ด าเนินธุรกจิโดย บรษิทั ไทยสยามนคร พรอ็พเพอรต์ี้ จ ากดั (“TSN”) 
ซึ่งมวีตัถุประสงค์หลกัเพื่อรบัเหมาก่อสร้าง และมโีรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ เช่น ชุดครวั บานประตู กล่อง
จดหมาย โรงงานผนังพรแีคส โรงงานผนัง EPS (ผนังที่ใช้ภายในตกึ) โดยบรษิทัฯ มโีครงการที่พฒันาแล้ว 
อยู่ระหว่างการพฒันา และรอการพฒันามากกว่าโครงการมูลค่ารวม มากกว่า 17,000 ลา้นบาทโดยกระจาย
อยู่ทัว่กรุงเทพฯ และปรมิณฑล โดยเป็นทีอ่ยุ่อาศยัแนวดิง่ ประเภทอาคารชุดทัง้ขนาดใหญ่สูงเกนิ 8 ชัน้ และ
อาคารชุดขนาดไม่เกนิ 8 ชัน้ สดัส่วนรวมกนักว่าร้อยละ 90 และที่อยู่อาศยัแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยวและ
ทาวน์เฮาส์อกีประมาณร้อยละ 10 โดยในอนาคตจะมกีารขยายพื้นที่ในการพฒันาออกไปในกรุงเทพฯ และ
ปรมิณฑล เน้นใหค้วามส าคญักบัการพฒันาแนวการพฒันาของรถไฟฟ้าสายต่างๆ ทีส่ะดวกกบัการใชช้วีติใน
เมอืงๆ ซึง่มโีครงการรวมแลว้มากกว่า 50 โครงการ ในดา้นตราสนิคา้ จะแบ่งเป็น 2 ประเภทคอื โครงแนวดิง่ 
และโครงการแนวราบ  
   (1)  โครงการแนวดิ่ง  จะมี แบรนด์  หลัก  3 แบรนด์  คือ  1 .CHATEAU IN TOWN         
2.BANGKOK FELIZ 3.BANGKOK HORIZON  โดยทัง้ 3 แบรนด์จะเน้นกลุ่มลูกค้าระดบั Main Class – 
Upper Class ซึ่งในปี 2562 CMC ได้พฒันาแบรนด์ใหม่จ านวน 3 แบรนด์ได้แก่ 1.CYBIQ คอนโดมเินียม 
Low Rise เน้นท าเลใกล้เคยีงสถานศึกษา ออกแบบทนัสมยัเหมาะกบั Lifestyle คนรุ่นใหม่ เน้นขายกลุ่ม
นักศึกษา หรือนักลงทุนเพื่อปล่อยเช่า 2.THE CUVEE คอนโดมิเนียม High Rise ออกแบบหรูหรา ด้วย
สถาปัตยกรรมล ้าสมยัพร้อม เทคโนโลยตี่างๆ ในท าเลที่ติดสถานีรถไฟฟ้า เน้นกลุ่มคนท างาน ที่ต้องการ
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ตอบสนองความต้องการใช้ชวีติในเมอืง 3.THE CLEV คอนโดมเินียม High Rise ออกแบบหรูหรา โดดเด่น
ดว้ยทศันียภาพโดยรอบ เน้นกลุ่มคนท างานทีต่้องการความสงบในการพักผ่อนหลงัเลกิงาน และสามารถเดนิ
ทางเขา้สูใ่จกลางเมอืงไดอ้ย่างรวดเรว็  
  (2) โครงการแนวราบ CMC แบ่งเป็น 2 ประเภทคอื 1.The Rich โครงการบ้านเดียว อยู่
อาศยัแบบครอบครวั เน้ความเป็นส่วนตวั เหมาะส าหรบั ผู้บรหิาร หรอื เจ้าของกิจการที่มคีรอบครวัใหญ่ 
2.KASA DEVA โครงการทาวน์โฮมเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นครอบครวั ท าเลใกลเ้มอืงสามารถเดนิทางเขา้สู่ใน
อย่างเมอืงได้อย่างรวดเร็ว 3.KASA UREKA โครงการทาวน์โฮม เน้นกลุ่มคนท างานที่ชอบอาศยัแนวราบ 
หรอื กลุ่มทีเ่พิง่แยกออกมาจากครอบครวัใหญ่  
  ในปี 2562 CMC ได้รับรางวัลแห่งความภาคภูมิใจ ในด้านคุณภาพต่างๆ ได้แก่                    
1.การประกาศรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ ซึ่งแสดงใหเ้หน็
ต่อนโยบายที่ชดัเจน   2.รางวลัอาคารประหยดัพลงังานจากกระทรวงพลงังาน ซึ่งได้รบัถงึ 2 โครงการคือ 
THE CUVEE และ THE CLEV   3.PPP บริษัทย่อยของ CMC ได้รบัรางวลัเชิดชูธรรมภิบาลตามเกณฑ์
มาตรฐานจาก กรมพฒันาธุรกจิกระทรวงพาณิชย ์เป็นปีที ่5 ตดิต่อกนั รวมทัง้ CMC ยงัจดักจิกรรมต่างๆเพื่อ
สรา้งความมสีว่นร่วมกบัลูกบา้น และกจิกรรม CMC We Care เพือ่ดแูลลูกบา้นของบรษิทั   จากนัน้ไดอ้ธบิาย
ถงึภาพรวมของธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2562 ภาพรวมตลาดอาคารชุดในปี 2562 และ ภาวะเศรษฐกจิไทย
และธุรกจิอสงัหารมิทรพัยใ์นปี 2563  
  ในส่วนของผลประกอบการประจ าปี 2562 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรพัย์ส าหรับปี 
สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 1,279.32  และ 1,931.02  ลา้นบาท ตามล าดบั 
โดยรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยล์ดลง (651.70) ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ (33.75) โดยมสีาเหตุหลกัมา
จากการทีต่ลาดอสงัหารมิทรพัยอ์ยู่ในภาวะชะลอตวัจากมาตรการ LTV และปัญหาหนี้ครวัเรอืนท าใหส้ถาบนั
การเงนิเขม้งวดในการปล่อยสนิเชื่อใหก้บัลูกค้า อกีทัง้สภาพเศรษฐกจิของประเทศโดยรวมทีข่ยายตวัต ่ามา
ตลอด โดยรายไดจ้ากการโอนกรรมสทิธิแ์ละรบัรูร้ายไดใ้น ปี 2562 สว่นมากมาจากโครงการหอ้งชุดพกัอาศยั
พรอ้มโอนกรรมสทิธิเ์ป็นส่วนใหญ่ ต้นทุนขายอสงัหารมิทรพัย์ส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 
31 ธนัวาคม 2561 เท่ากบั 737.96  ลา้นบาท และ 1,107.98 ลา้นบาท โดยต้นทุนขายต่อรายไดจ้ากการโอน
กรรมสทิธิอ์สงัหารมิทรพัย์ คดิเป็นร้อยละ 57.68 และ 57.38 ตามล าดบั ทัง้นี้อตัราก าไรขัน้ต้นจากการขาย
อสงัหารมิทรพัยส์ าหรบัปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561 คดิเป็นรอ้ยละ 42.32  และ 
42.62 ตามล าดบั ซึ่งจะเหน็ไดว้่าอตัราก าไรขัน้ตน้ของกลุ่มบรษิทัฯ ไม่มกีารเปลีย่นแปลงอย่างมนีัยส าคญัอนั
เป็นผลมาจากการที่บรษิัทมีนโยบายในการรกัษาอตัราก าไรขัน้ต้น ให้คงอยู่ในระดบัที่ไม่ต ่ากว่าค่าเฉ ลี่ย
ย้อนหลงั 3 ปีที่ผ่านมา ค่าใช้จ่ายในการขายของส าหรบัปี สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 
2561 เท่ากบั 256.71 ลา้นบาท และ 207.62 ลา้นบาท ซึง่ค่าใชจ่้ายในการขายเพิม่ขึน้เท่ากบั 49.09 ลา้นบาท 
หรอืคดิเป็นร้อยละ 23.64 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัฯเพิ่มการโฆษณาประชาสมัพนัธ์และการส่งเสรมิ
การขายโครงการต่างๆ ที่พร้อมโอนกรรมสทิธิ ์เพื่อการรบัรู้รายได้และเพื่อการเร่งยอดขายโครงการที่อยู่
ระหว่างก่อสร้าง ท าให้มีค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและ Marketing เพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการท า 
Integrated Marketing Communications โดยบริษัทฯ เป็นผู้ให้การสนับสนุนทางการตลาดในบริเวณโรง
ภาพยนตรแ์ห่งหนึ่งในหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่ เพื่อเป็นการสรา้งแบรนด์ใหเ้ป็นทีรู่จ้กัมากยิง่ขึน้  ค่าใชจ่้าย
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ในการบรหิารของส าหรบังวดปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561   เท่ากบั 187.28 ลา้น
บาท และ 196.57 ล้านบาท ลดลงเท่ากับ (9.29) ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ (4.73) เป็นการลดลงจากค่า
ส่วนกลางจ่ายส าหรบัหอ้งทีย่งัไม่โอนกรรมสทิธิล์ดลงซึ่งสอดคลอ้งกบัรายไดก้ารโอนกรรมสทิธิใ์นปี และ การ
ลดลงจากการด าเนินมาตรการลดค่าใช้จ่ายของบรษิัทฯ ในปี 2562 ก าไรสุทธสิ าหรบังวดปี สิ้นสุดวนัที่ 31 
ธันวาคม 2562 และ 31 ธันวาคม 2561   เท่ากับ 24.14 ล้านบาท และ 213.83 ล้านบาท ลดลงเท่ากบั 
(189.69) ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ (88.71)  ซึง่มสีาเหตุมาจากรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัยท์ีล่ดลง
และบรษิทัฯท าการเร่งท าแผนการตลาดและการประชาสมัพนัธเ์ชงิรุกในช่วงดงักล่าว ทัง้นี้ อตัราก าไรสุทธขิอง
บรษิทัฯ เท่ากบัรอ้ยละ 1.69  และ 10.69 ของรายไดร้วม ตามล าดบั ต้นทุนทางการเงนิส าหรบังวดปี สิน้สุด
วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 และ 31 ธนัวาคม 2561   เท่ากบั 55.43 ล้านบาท และ 143.52 ล้านบาท ลดลง
เท่ากบั (88.09) ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ (61.38) ซึ่งมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ ฯ มกีารจ่ายช าระคนืเงนิ
กู้ยมืระยะสัน้และหุ้นกู้ ซึ่งเป็นผลให้ดอกเบี้ยลดลง โดย ณ.วนัที่ 31 ธนัวาคม 2562 อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน 
(D/E Ratio) ของบรษิทัฯ อยู่ที ่0.99 เท่า ในส่วนภาพรวมธุรกจิในปี 2563 การพฒันาโครงการทีอ่ยู่ระหว่าง
ด าเนินการ ทัง้สิน้ 35 โครงการ มลูค่ารวมทัง้สิน้ 24,394 ลา้นบาท โครงการอยู่ระหว่างการขายและพรอ้มโอน 
22 โครงการ มูลค่า 11,621 ลา้นบาท โครงการระหว่างก่อสรา้ง 6 โครงการ มูลค่า 5,566 ลา้นบาท โครงการ
ระหว่างเตรยีมการเปิดตวั 7 โครงการ มูลค่า 7,207 ล้านบาท มแีผนเปิดโครงการภายในปีนี้ 4 โครงการ 
มูลค่า 2,951 ล้านบาท และรอการเปิดโครงการในปี 2564-2565 อีก 3 โครงการ มูลค่า 4,256 ล้านบาท          
ทัง้นี้ บรษิัทฯ วางเป้าหมายยอดขายในปี 2563 อยู่ที่ 4,700 ล้านบาทจากทัง้หมด 35 โครงการ แบ่งเป็น
โครงการเสร็จสิ้นระหว่างขาย 22 โครงการ มูลค่า 11,621 ล้านบาท โครงการระหว่งก่อสร้าง 6 โครงการ 
5,566 ล้านบาท โครงการรอเปิดตวั 7 โครงการ มูลค่า 7 ,207 ล้านบาท โดยเป้าหมายการรบัรู้รายได้ในปี 
2563 เป็นจ านวน 2,400 ล้านบาท โดยแยกเป็นโครงการเสร็จสิ้นระหว่างขาย ทัง้สิ้น 22 โครงการ มูลค่า
รวมทัง้สิ้น 11,621 ล้านบาท รบัรู้รายได้แล้ว 9,496 ล้านบาท คงเหลอื 2,125 ล้านบาท คดิเป็น 81.7% และ 
18.3%  ในปี 2563 มเีป้าหมายในการรบัรู้รายได้ อยู่ที่ 1,400 ล้านบาท คดิ เป็น 12% ของมูลค่าโครงการ
ทัง้หมดที่พร้อมโอน และ 66% ของมูลค่าคงเหลืออีก 725 ล้านบาทวางแผนรับรู้รายได้ในปี 2564 และ
โครงการทีค่าดว่าจะแลว้เสรจ็และรบัรูร้ายไดใ้นปี 2563 จ านวน 4 โครงการ ไดแ้ก่ THE CUVEE, CHATEAU 
IN TOWN PINKLAO, BANGKOK HORIZON Lite @ Phetkasem 48, Kasa Deva Phase 2 มู ล ค่ า ร ว ม 
3,476 ลา้นบาท โดยคาดว่าจะรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 1,000 ลา้นบาท ทัง้นี้เนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวั
จงึมแีผนทีจ่ะเลอืกการเปิดตวัโครงไปเป็นปี 2564-2564 จ านวน 3 โครงการไดแ้ก่ 1.สุขสวสัดิ-์พระราม 3  2.
นวมนิ-ศรบีูรพา และ 3. เกษตร-แคมปัส 
ค าถามและขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ 
 นายอดเิรก พพิฒัน์ปัทมา ผูร้บัมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ในฐานะอาสาพทิกัษ์สทิธิ
ผูถ้อืหุน้ ขอสอบถามดงันี้  
 1. ตามทีไ่ดด้ผูลการด าเนินการประจ าปี 2562 และพจิารณาจากสภาพเศรษฐกจิแลว้พบว่าก าไรสุทธิ
น้อยมากคงเหลอืประมาณ 24 ล้านบาท ทัง้ๆที่ CMC สามารถคง อตัราก าไรขัน้ต้นไว้ได้ประมาณ 40% ซึ่ง
เมื่อพจิารณาจากงบการเงนิแลว้พบว่า ค่าใชจ่้ายในการขายสูงซงึเพิม่ขึ้นประมาณ 50 ลา้นบาทจากปี 2561 
เขา้ใจว่าค่าใชจ่้ายในการขายท าเพื่อสรา้งกจิกรรมการเพื่อกระตุ้นยอดขาย แต่ควรจะมตีวัชี้วดัทีส่ะท้อนไดว้่า 
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ค่าใชจ่้ายในการขายท าใหร้ายไดเ้พิม่ขึ้น ซึ่งเมื่อเทยีบกบัปีก่อนหน้า CMC มตี้นทุนในการขายเพิม่ขึ้นจากปี 
2561 ที ่10% มาเป็น 20% ในปี 2562 มองว่าในสว่นน้ีมกีารบรหิารจดัการอย่างไร 
 นายแพทย์วเิชียร แพทยานันท์ ตอบว่าค่าใช้จ่ายในการขายเป็น 2 ส่วน 1.เพื่อโครงการปัจจุบนั 
(พรอ้มโอน) 2.โครงการในอนาคต ซึ่งในปี 2562 มคี่าใชจ่้ายส าหรบัโครงการในอนาคตเพิม่ขึ้น คอืการสร้าง
ส านักงานขาย ซึ่งในแต่ละโครงการจะใช้ในการก่อสร้างส านักขายประมาณ 20 ล้านบาท ซึ่ งเริม่ก่อสร้าง
ส านักงานขายของโครงการ THE CUVEE ในปี 2561 และเมื่อท าการรรื้อถอนส านักงานขาย จะเกิดเป็น
ตน้ทุนทางบญัชใีนปี 2562  และมคี่าใชจ่้ายส านกังานขายในโครงการ THE CLEV ต่อมาเป็นค่าใชจ่้ายส าหรบั 
Pre sale ในแต่ละโครงการ จดัรบัรูร้ายไดจ้รงิใน 1-2 ปี ถดัไป ตามแต่ละโครงการ  และค่าใชจ่้ายทีเ่กี่ยวขอ้ง
กบัโครงการ Sponsor โรงหนงัใน ICON Siam บรษิทัฯ ไดข้อเจรจา ยดึสญัญาของโครงการออกไป เนื่องจาก
ภาวะเศรษฐกจิและโรคระบาด รวมทัง้ฝ่ายบรหิารไดม้ ีณ นโยบายการลดตน้ทุนลง ค่าใชจ่้ายสว่นใดทีส่ามารถ 
ตดัออกหรอืลดลง ได ้เราท าการเจรจากบั ซพัพลายเออรท์ุกราย  
 2.ในสว่นของค่าใชจ่้าย Co Brand  CMC กบั Major ในสว่นน้ีเป็นค่าใชจ่้ายเพยีง 1 ครัง้ หรอืมภีาระ
ผกูพนัอย่างไร 
 นายแพทย์วเิชียร แพทยานันท์ ตอบว่าค่าใช้จ่ายนี้เป็นเพยีงค่าใช้จ่าย 1 ครัง้ ซึ่งบรษิทัฯ มองว่า 
โครงการ ICON Siam เป็น โครงการที่โดดเด่นระดบัภูมภิาค มูลค่าโครงการสูง ที่อยู่ฝัง่ธนบุร ี ซึ่งบรษิัทฯ 
และโครงการจ านวนมากของบรษิทัฯ กอ็ยู่ฝัง่ธนบุร ีจงึเหน็ว่าเป็นช่องทางหนึ่งส าหรบัการตลาด และ เป็นการ
การบรหิารความสมัพนัธ์กบัลูกค้า หรอืลูกบ้าน ซึ่งค่าใช้จ่ายได้ช าระไปหมดแล้ว ส่วนเรื่องสญัญาน่าจะไม่มี
การต่อสญัญาโครงการแต่จะขอเจรจาการยดึระยะเวลาการเป็น Sponsor และถ้ามกีจิกรรมกบัตัว๋หนังถงึจะ
ค่อยช าระเงนิ  
 3.ในภาวะเศรษฐกิจในปี 2563-2564 ซึ่งสภาวะไม่ดีการขายสนิค้าจะเป็นไปได้ยาก ในส่วนของ
ความเสีย่งดา้นสภาพคล่องมกีารรองรบัอย่างไร 
 นายแพทย์วเิชียร แพทยานันท์ ตอบว่าในส่วนนี้แบ่งเป็น 2 ส่วน 1.การปรบัปรุงวธิีการขาย ได้มี
นโยบายชดัเจน เรื่องการตลาดทีจ่ะยกเลกิสื่อทีค่าดหวงัผลตอบแทนยาก เช่น บลิบอรด์ ในส่วนนี้บรษิทัฯ ได้
ยกเลกิทัง้หมด เน้นสื่อออนไลน์ เน้นเจาะเฉพาะกลุ่ม เฉพาะบุคคล ซึ่งไดผ้ลด ีและการท า Co Promotion กบั
หน่วยงาน บรษิทัฯไดท้ าการตรวจสอบในแต่ละโครงการว่า ใกลเ้คยีง หน่วยงานใด กจ็ะเขา้ไปท า Promotion 
ส าหรบัพนักงานในหน่วยงานนัน้ ๆ ทัง้ราชการ และ เอกชน 2.การบรหิารหนี้สนิ จะเห็นได้ว่าในปี 2562 
หนี้สนิของบรษิทัลดลงจากปี 2561 อย่างมนีัยส าคญั เนื่องจากมกีารบรหิารในส่วนนี้ทีด่ ีโดยไดม้อบหมายให้ 
ดร.นพดล มิง่จนิดา ประธานเจ้าหน้าที่บรหิารสายการเงนิ-บญัช ีท าการบรหิารรายได้ มาจบัคู่กบั หนี้สนิที่
บรษิทัต้องช าระในทุก ๆกองหนี้สนิ ในกรณีที่จบัคู่ไม่ลงตวักจ็ะมกีารพูดคุยกบัสถาบนัการเงนิเพื่อบรหิารใน
สว่นน้ี โดยขอให ้ดร.นพดล มิง่จนิดา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ีใหข้อ้มลูเพิม่เตมิ 
 ดร.นพดล มิง่จนิดา ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ีชีแ้จงว่าฝ่ายบรหิารไดม้แีนวทางใน
การบรหิารค่าใช้จ่าย โดยเจาะรายละเอยีดในทุกๆ ประเภท รวมทัง้ไดม้กีารพจิารณาเลื่อนการเปิดโครงการ 
ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายกองใหญ่ และเมื่อเปิดแลว้คาดว่าผลตอบรบัไม่ดเีท่าทีค่วรก็จะเลื่อนออกไปก่อนรวมทัง้ได้มี
การประมาณการกระแสเงนิสด ในสมมตฐิานต่าง ๆ ทัง้ในระดบัผลประกอบการ ด ีปานกลาง แย่ ขอเรยีนว่า
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ในส่วนนี้มกีารตดิตามอย่างต่อเนื่อง ทัง้จาก คณะกรรมการ หรอืฝ่ายบรหิาร โดยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารทุก
ฝ่าย  
 หลงัจากนัน้ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซกัถามขอ้มูลเพิม่เตมิ และไม่มผีูถ้อืหุ้นมี
ขอ้ซกัถามเพิม่เตมิ และเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพือ่รบัทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 
  
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2562 และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมี
รายละเอยีดตามทีเ่สนอ 
หมายเหตุ : ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิคดิเป็นจ านวน 23,354,500 หุน้ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2562 
 ผูด้ าเนินรายการไดช้ีแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่าบรษิทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่
31 ธนัวาคม 2562 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบญัช ีและได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทัง้ไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
แลว้ ทัง้นี้ มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีไ่ดม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิ) 
(“พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั”) และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 56 ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชี
ก าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สุดของรอบปีบญัชขีองบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดปรากฏตาม รายงานประจ าปี 2562 
ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทุกท่านพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมฉบบัน้ี 
 
ค าถามและขอ้เสนอแนะจากผูถ้อืหุน้ 
 นายสถาพร โคธรีานุรกัษ์ ผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง ขอสอบถามดงันี้   
 1.ตามมาตราฐานบญัชใีหม่ฉบบัที่ 9, 15 และ 16 อยากทราบว่าในส่วนนี้มผีลกระทบกบังบการเงนิ
อย่างไร ต้องมกีารปรบัปรุงหรอืแก้ไขในด้านการรบัรู้รายได้หรอืไม่และจะกระทบกบัผลการด าเนินงานในปีที่
ผ่านมาอย่างไรบา้ง 
 นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 9 ธุรกิจที่ได้รับ
ผลกระทบหลกัคอืสถาบนัการเงนิ โดยในมุมของบรษิทั จะกระทบกบักลุ่มลูกหนี้ ซึง่ตอ้งมกีารพจิารณาการตัง้
ค่าเผื่อสงสยัจะสญู ตอ้งน าประวตักิารช าระเงนิ และประมาณการในอนาคตว่าลูกหนี้จะสามารถช าระไดห้รอืไม่ 
ในส่วนนี้ทางผู้สอบบญัชมีองว่าบรษิทัได้รบัผลกระทบน้อยเนื่องจากจ านวนลูกหนี้น้อย ส่วนมาตรฐานบญัชี
ฉบบัที ่15 ไดป้รบัปรุงการรบัรู้รายไดธุ้รกจิอสงัหารมิทรพัย์โดยจะมกีารแบ่งองคป์ระกอบของรายได ้เช่น การ
ขายคอนโดมเินียม 1 Unit จะแบ่งการรบัรูร้ายไดจ้ากตวั หอ้ง กบั ตวัโปรโมชัน่เช่นการแถม เฟอรน์ิเจอร ์ช่วง
ระยะเวลาเดียวกันหรือคนละช่วงเวลา รายได้ที่ร ับรู้ก็จะชะลอไป ส าหรับธุรกิจที่เป็นรับเหมาก่อสร้าง 
มาตรฐานบญัชมีองเป็นธุรกจิบรกิาร รบัรูร้ายไดเ้ป็น รอ้ยละของความส าเรจ็ของงาน แต่จะมคีวามแตกต่างคอื 
วสัดุทีย่งัไม่ไดร้บัการตดิตัง้จะไม่นับเป็นรายได ้ถอืว่าเป็นการชะลอการรบัรูร้ายได ้และมาตรฐานบญัชฉีบบัที ่
16 เกีย่วกบัสญัญาเช่าระยะยาว โดยจะเปลีย่นวธิกีารบนัทกึสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิ เป็น Finance Lease ทัง้หมด 
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โดนบรษิัทมสีญัญาเช่าหลกั คอืเช่าพื้นที่อาคารส านักงานกบั SMP ระยะเวลา 30 ปี  ขณะนี้ยงัอยู่ระหว่าง
พจิารณาผลกระทบดงักล่าว 
 2.คดีฟ้องร้อง 9 คดี ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน คดีที่มอียู่ฝ่ายบรหิารมีภาระหนี้สนิในคดี 
เท่าไร โดยเฉพาะในคดทีีถู่กฟ้องรอ้งในคดผีดิสญัญาเกีย่วกบัพืน้ทีแ่ละแบบของหอ้งชุดในโครงการ 
 นายแพทยว์เิชยีร แพทยานันท์ ชี้แจงว่า คดทีี ่1 คดทีี ่2 เป็นขอ้พพิาทเรื่องเดยีวกนั ขอ้เทจ็จรงิคอืมี
นิตบิุคคลแห่งหนึ่งกบัลูกบ้าน ได้ฟ้องร้อง โดยมปีระเด็นคอืก่อสร้างผดิระเบียบไม่ตรงตามแบบ หรอืระบบ
ป้องกันอัคคีภัยไม่ถูกต้องตามมาตรฐาน พื้นที่ขนาดห้องตามสญัญาไม่ตรงกับที่ส่งมอบและไม่มีส่วนลด
ดงักล่าว โดยบรษิัทฯ ได้เชิญเจ้าหน้าที่จากสถานีดบัเพลิงสถานีสุทธิสารมาตรวจสอบระบบดบัเพลงิว่าได้
มาตรฐานหรอืไม่ ซึ่งได้ขอ้สรุปคอืโครงการดงักล่าวก็ได้ผ่านมาตรฐานที่ก าหนดไว้ ประเดน็เรื่องก่อสร้างตกึ
ไม่ไดม้าตรฐาน บรษิทัฯ ไดส้ง่ผูเ้ชีย่วชาญเขา้ไปตรวจสอบ กพ็บว่าไม่มสีว่นใดบกพร่อง ประเดน็เน้ือทีด่นิตาม
สญัญาหายไปแลว้ไม่มสี่วนลด บรษิทัฯไดต้รวจสอบ สญัญาโอนต่างๆ พบว่ามกีารลดค่าสนิคา้ในส่วนที่ เนื้อที่
หายไปใหก้บัลูกคา้แลว้ ดา้นในศาลขณะน้ีอยู่ระหว่างสอบพยานคงเหลอื 4-5  ราย ซึง่บรษิทัฯ มคีวามมัน่ใจว่า
จะชนะคดที าให้จงึคดิว่าไม่ต้องมกีารตัง้ส ารอง ส่วนคดทีีเ่หลอืเป็นคดผีูบ้รโิภคซึ่งมูลหนี้ต ่า ไม่น่าจะมกีารตัง้
ส ารองในสว่นน้ี 
 ประธานกล่าวขอบคุณขอ้เสนอแนะ และจะน าเรื่องดงักล่าวไปพจิารณาต่อไป 
 หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิม่เติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม 
ประธานจงึใหข้อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใินวาระน้ี  
  
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตังิบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2562 ตามทีเ่สนอต่อทีป่ระชุม ดงันี้ 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  720,269,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง - - 
หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ได้รบัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรบังวดผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
 ผูด้ าเนินรายการชี้แจงขอ้มูลต่อทีป่ระชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 42 ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ต้องส ารองเงนิตามกฎหมายในจ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 
ของก าไรสุทธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (หากม)ี จนกว่าทุนส ารองตามกฎหมายจะมจี านวนไม่
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น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน โดยคณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอจ่ายเงนิปันผลประจ าปีใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้น
ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธขิองงบเฉพาะกจิการทัง้นี้ขึน้อยู่ ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบ
ปี 2562 บรษิทัฯ มผีลก าไรสุทธปิระจ าปี 2562 ในงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 15,942,895 บาท บรษิทัฯ 
ไม่มภีาระตอ้งจดัสรรเงนิทุนส ารองตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และ
ทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ) โดยขอ้มลู ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2562 บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรทุนส ารองครบถว้นแลว้เป็นจ านวน 
100 ลา้นบาท และ มกี าไรสะสมทีย่งัไม่ได้จดัสรร จ านวน 676,414,155 บาท คณะกรรมการบรษิทัฯ จงึเหน็
ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัปิระกาศจ่ายเงนิปันผลส าหรบัปี 2562  ในอตัรา 0.025 บาท ต่อหุน้ใหแ้ก่ผู้
ถอืหุน้ทุกรายทีม่ชีื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ณ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิ
ปันผล (Record Date) รวมเป็นจ านวนเงินประมาณ 25,000,000 บาท โดยให้จ่ายเงินปันผล ในวนัที่ 27 
พฤษภาคม 2563 โดยจ่ายจากก าไรสะสมทีย่งัไม่ไดจ้ดัสรร ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดติเงนิ
ปันผลตามมาตรา 47 ทวแิห่งประมวลรษัฎากรในอตัราภาษเีงนิได้นิตบิุคคลของก าไรสะสมของบรษิทัฯ โดย
ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธไิดร้บัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่10 เมษายน 2563 
 หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิม่เติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม 
ประธานจงึใหข้อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใินวาระน้ี  
  
 มติท่ีประชุม มมีตดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
ใหบ้รษิทัฯ จดัสรรเงนิก าไร  และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2562 ในอตัราหุน้ละ 0.025 บาท คดิเป็นจ านวน
เงนิทัง้สิน้ 25 ลา้นบาท และก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพือ่สทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) ใน
วนัที ่10 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่27 พฤษภาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  719,869,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง 400,000 - 
หมายเหตุ มตใินวาระนี้ได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 ผู้ด าเนินรายการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิม่เตมิ) และขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดให้ ในการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมดที่มี
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อยู่ ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ไดก้ใ็หก้รรมการออกในจ านวนทีใ่กลก้บัจ านวน 1 ใน 3 ทีสุ่ด 
ในการประชุมสามญัประจ าปี 2561 มกีรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คอื 
 

1) ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2) ดร.สาธติ   อุไรเวโรจนากร กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
3) นายวเิชยีร  แพทยานนัท ์ กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
4) นายวุฒพิงษ์  แพทยานนัท ์ กรรมการ 

 จากนัน้เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีไดข้ออนุญาตเิชญิท่านกรรมการทีไ่ดร้บัการ
เสนอชื่อใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งทัง้ 4 ท่านออกจากหอ้งประชุม  
 หลงัจากได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามขอ้มูลเพิม่เติม และไม่มผีู้ถอืหุ้นมขีอ้ซกัถาม จงึให้ขอที่
ประชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใินวาระนี้  
  
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตอินุมตักิารเลอืกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่งดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 
 

6.1)   ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย  720,269,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง - - 

 
6.2)  ดร.สาธติ อุไรเวโรจนากร    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  720,269,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง - - 
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6.3)  นายวเิชยีร แพทยานันท์ กรรมการและประธานกรรมการบรหิาร 
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ดว้ย  679,545,600 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง 40,723,800 - 

 
6.4)  นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท์   กรรมการ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  685,269,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง 35,000,000 - 
หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 ผู้ด าเนินรายการ ชี้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด 
ก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการบรษิทัฯ และค่าตอบแทนใหสุ้ดแลว้แต่ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ก าหนด กรรมการบรษิทั
ฯมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯในรูปของเงนิรางวลั เบี้ยประชุม บ าเหน็จ โบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบ
แทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณา โดยอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอนหรอืวางหลกัเกณฑ ์
และจะก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ผีลตลอดไปจนกว่าทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะมมีตเิปลีย่นแปลงเป็นอย่าง
อื่นก็ได้ คณะกรรมการมคีวามเห็นให้เสนอตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ที่ 
1/2563 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ์ 2563 ทีเ่สนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาอนุมตัอิตัราการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการ รวมถึงผลประโยชน์พเิศษประจ าปี 2563 ซึ่งเป็นอตัราเดียวกบัการจ่ายผลตอบแทนในปี 2562 
รายละเอยีดเพิม่เตมิปรากฏตามเอกสารประกอบวาระที ่7 ทีแ่นบมาพรอ้มนี้  
 หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิม่เติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม 
ประธานจงึใหข้อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใินวาระน้ี  
  
 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2563 รวมทัง้สิน้ เป็นเงนิ
ไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
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มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย  720,269,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง - - 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 
ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2563 
 ผู้ด าเนินรายการ ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
ขอ้บงัคบับรษิทัฯ ขอ้ 38 และขอ้ 39 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั
ทุกปี ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 
พจิารณาดงันี้ 

 1.นางสาวนภนุช  อภชิาตเสถยีร  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5266   และ/หรอื  
 2.นายชาญชยั   ชยัประสทิธิ ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760    และ/หรอื   
 3.นายไพบูล   ตนักูล    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4298    
 ในนามบรษิทั  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิทัฯ และได้
เรียนเชิญศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. อัจฉรา จันทร์ฉาย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เป็นผู้ชี้แจ้ง
รายละเอยีดในวาระน้ีต่อทีป่ระชุม 
 ศาตราจารย์กิตติคุณ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าเพื่อให้
เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั หมวด 7 การบญัช ีการเงนิและการสอบบญัช ี“ขอ้ 39 ซึ่งก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี แต่งตัง้ผู้สอบบญัชแีละก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชีของบรษิัททุกปี ” และอ้างถึง
ตามกฎบตัรคณะกรรมการตรวจสอบ หมวด 4 อ านาจหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการตรวจสอบ สว่น
หน้าทีข่องกรรมการตรวจสอบ“ขอ้ 3.พจิารณาคดัเลอืกและเสนอแต่งตัง้ผูส้อบบญัชขีองบรษิทั รวมถงึพจิารณา
เสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีโดยค านึงถงึความน่าเชื่อถอื ความเพยีงพอของทรพัยากรและปรมิาณงาน
ตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชนีัน้” นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน ไดก้ าหนดให้บรษิทั
ทีอ่อกหลกัทรพัยซ์ึง่มหีุน้เป็นหลกัทรพัยจ์ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยจดัใหม้กีารหมุนเวยีน
ผูส้อบบญัช ีในกรณีผูส้อบบญัชรีายใดปฏบิตัหิน้าทีส่อบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิ
ของบรษิทัมาแลว้เจด็รอบปีบญัชขีองบรษิทัได ้เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างน้อยหา้รอบบญัชตีดิต่อกนั 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดป้ระเมนิผูส้อบบญัช ีบรษิทั ส านักงานบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์          
คูเปอร์ส เอบเีอเอส จ ากดั ในแนวทางความเป็นอสิระและคุณภาพของงานผู้สอบบญัชใีนรอบปีบญัช ี2562 
และความเหมาะสมของค่าสอบบญัชแีลว้ โดยการแต่งตัง้ในครัง้นี้เป็นรอบปีบญัชทีี ่3 ตดิต่อกนัจากรอบปีบญัช ี
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2561-2563 จงึเหน็ควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบญัชจีากบรษิทับรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบเีอเอส 
จ ากดั 

รายชื่อผูส้อบบญัช ี ใบอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีเ่ป็นผูส้อบบญัชใีหบ้รษิทั 
1.นางสาวนภนุช อภชิาต 5266  
2.นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์
3.นายไพบูล ตนักูล 

3760 
4298 

      3 ปี (2561-2563) 
 

 หรอืผู้สอบบญัชีท่านอื่นภายในส านักงานเดียวกนัที่ได้รบัความเห็นชอบตามประกาศว่าให้ความ
เหน็ชอบผูส้อบบญัชจีากส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัยล์งลายชื่อในรายงาน
การตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทั ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืส่วนได้
สว่นเสยีกบับรษิทัฯ บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จงึมี
ความเป็นอสิระในการตรวจสอบและแสดงความความเหน็ต่องบการเงนิของของบรษิทัฯ โดยผู้สอบบญัชทีัง้
สาม ดงักล่าว มคีุณสมบตัติามทีส่ านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ าหนด และใน
กรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั  จะ
เป็นผู้จดัหาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของส านักงานให้ท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าว ประวตัผิูส้อบบญัชีและรายละเอยีดตามเอกสารประกอบทีไ่ด้จดัส่ง
ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 
 หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิม่เติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม 
ประธานจงึใหข้อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใินวาระน้ี  
  
 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่5266 และ/หรอื นายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3760 และ/หรอื
นายไพบูล ตนักูล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4298 แห่งบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอ
เอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทประจ าปี 2563 ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบตัิ
หน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั จะเป็นผูจ้ดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ
ส านักงานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวด้วย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย  720,269,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง - - 
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หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ได้รบัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  
 

ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 
 ผู้ด าเนินรายการชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และ
ข้อบงัคบับรษิัทฯ ข้อ 38 และข้อ 39 ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปีก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชขีองบรษิทัทุกปี ทัง้นี้ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุ้น 
ประจ าปี 2563 พจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัช ีบรษิทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส  เอบเีอเอส 
จ ากดั ประจ าปี 2563 เป็นอตัรา 3,672,000 บาท  และได้เรยีนเชญิศาตราจารย์กติตคิุณ ดร. อจัฉรา จนัทร์
ฉาย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จง้รายละเอยีดในวาระน้ีต่อทีป่ระชุม 
 ศาตราจารย์กติตคิุณ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า  สบืเนื่อง
จากระเบียบวาระที่ 8 ทางคณะกรรมการฯ ได้ขอให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาลดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 
เนื่องจากสภาพเศรษฐกจิซึ่งจะมผีลใหจ้ านวนรายการที่จะเกดิขึ้นในปี 2563 ไม่มากไปกว่ารอบบญัชปีี 2562 
หลงัจากเจรจา คณะกรรมการเหน็ควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีของบรษิทั ฯ 
และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2563 รวมเป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ  3,672,000 บาท ทัง้นี้ ไดม้กีารพจิารณาสอบทาน
จากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 

รายละเอียด ปี 2563 ปี 2562 
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี 3,672,000 4,080,000 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบบญัช ียงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม่และค่ายานพาหนะยกเวน้ค่าพาหนะที่

จ่ายตามจรงิ 
 หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิม่เติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม 
ประธานจงึใหข้อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใินวาระน้ี  
  
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปีของบริษัท ด้วยค่าสอบบัญชีจ านวน 
3,672,000 บาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย  720,269,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง - - 
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หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ได้รบัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  

 
ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาแก้ไขเพ่ิมเติมวตัถปุระสงคใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ และแก้ไข
เปล่ียนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ืองวตัถปุระสงค ์
 ผูด้ าเนินรายการ แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหค้รอบคลุมธุรกจิในการสรา้งรายไดป้ระจ าในอนาคต จงึ
เสนอใหม้กีารแก้ไขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ และแก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 เรื่อง
วตัถุประสงค์ของบริษัท โดยคณะกรรมการการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติม
วตัถุประสงคใ์นการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เพื่อใหค้รอบคลุมธุรกจิในการสรา้งรายไดป้ระจ าในอนาคต และ
แกไ้ขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3 เรื่อง วตัถุประสงคข์องบรษิทัฯ โดยเพิม่วตัถุประสงคใ์หม่จ านวน 
7 ขอ้ จากเดมิ 31 ขอ้ เปลีย่นแปลงเป็น 38 ขอ้ ดงันี้  
 (32) ประกอบกจิการโรงแรม หอ้งเช่ารายวนั หอ้งเช่ารายเดอืน เซอรว์สิอพาร์ทเม้นท์ ภตัตาคาร 
บาร ์ไนตค์ลบั โบวล์ิง่ สปา โรงภาพยนตร ์และโรงมหรสพอื่น สถานพกัตากอากาศ สนามกฬีา สระว่ายน ้า 
 (33) รบับรกิารเป็นผูบ้รหิารงาน ผูจ้ดัการโรงแรม ดูแลรกัษาทรพัยส์นิและสทิธติ่างๆ ของโรงแรม 
หรอืผูพ้กัอาศยัในโรงแรม รวมทัง้ท าการก่อสรา้งอาคารโรงแรม 
 (34) ประกอบกจิการโรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาล รบัรกัษาคนไขแ้ละผู้ป่วยเจบ็ รบัท าการ
ฝึกสอนและอมรมทางดา้นวชิาการเกีย่วกบัการแพทย ์การอนามยั 
 (35) รบับรกิารเป็นผู้บรหิารงาน ผู้จดัการโรงพยาบาล สถานพยาบาล สถานพกัฟ้ืนคนชรา ดูแล
รกัษาทรพัย์สนิและสทิธติ่างๆ ของโรงพยาบาลหรอืผู้ป่วย ผู้พกัพื้นในโรงพยาบาล รวมทัง้ท าการก่อสร้าง
อาคารโรงพยาบาล และอาคารสถานพกัฟ้ืนคนชรา 
 (36) ประกอบกิจการให้ค าปรกึษา ให้ค าแนะน า ควบคุมการด าเนินการ และจดัการธุรกิจให้แก่
บุคคล คณะบุคคล นิตบิุคคลอาคารชุด หรอืนิตบิุคคลใดๆ รวมตลอดถงึการจดัการผลประโยวชน์ เกบ็รกัษา
และเกบ็ผลประโยชน์ในการจดัการทรพัยส์นิ และจดัหาแหล่งเงนิทุนใหแ้ก่ผูซ้ือ้หอ้งชุดไปขอสนิเชื่อ และน าเงนิ
มาซือ้หอ้งชุด 
 (37) ประกอบกิจการรบับริหารหรอืเป็นผู้จดัการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และ
จดัการทรพัยสนิในอาคารชุด อพาท์เม้นท์ หมู่บ้านจดัสรร ที่ดนิจดัสรร สนามกอล์ฟ ศูนย์การค้า ตลอดจน
โครงการทีเ่กีย่วกบัการพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ุกประเภทหรอืใหก้บับุคลอื่น 
 (38) ประกอบกจิการผลติ และจ าหน่าย น ้าประปา น ้าบาดาล และไฟฟ้า จดัหาหรอืจดัใหม้ ีระบบ
สาธารณูปโภคและสิง่อ านวยความสะดวกทีจ่ าเป็นหรอืเพื่อจ าหน่าย 
 โดยมอบอ านาจใหก้รรมการผูม้อี านาจของบรษิทั หรอืบุคคลทีร่บัมอบหมายจากกรรมการผู้มอี านาจ
เป็นผูด้ าเนินการจดทะเบยีนไขเพิม่เตมิวตัถุประสงค์ของบรษิทัฯ และแก้ไขเปลีย่นแปลงหนังสอืบรคิณหส์นธิ
ขอ้ 3 เรื่องวตัถุประสงค์ของบรษิทั เพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนบรษิัทมหาชนจ ากดัในการจด
ทะเบยีนดงักล่าวไดทุ้กประการ 
 หลังจากประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม 
ประธานจงึใหข้อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ลงมตใินวาระน้ี 
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มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย  720,269,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
บตัรเสยี - - 
งดออกเสยีง - - 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ได้รบัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  

 
ระเบียบวาระท่ี 11 เร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ประธานทีป่ระชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม 
   หลงัจากนัน้ไม่มผีู้ถอืหุ้นสอบถามเพิม่เติม ประธานจึงได้ขอบคุณผู้ถอืหุ้นและกรรมการทุก
ท่านทีส่ละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี้ และกล่าวปิดประชุม 
  
 ปิดการประชุมเวลา  13.15 น. 
 

ลงชื่อ           ประธานทีป่ระชุม 
   (นายวเิชยีร แพทยานนัท์) 

 
 
 

ลงชื่อ        เลขานุการบรษิทั/ 
   ผูบ้นัทกึการประชุม 

                 (ดร.นพดล มิง่จนิดา) 
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รายงานประจำปี 2563 แบบ 56-1 One Report 
 

 

 

 

 

 

 

 

 สแกน QR code 

  
 รายงานประจำปี 2563  
 แบบ 56-1 One Report 
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รายงานของผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
เสนอผูถ้อืหุน้และคณะกรรมการของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 
 
ความเหน็ 
 

ขา้พเจา้เหน็ว่า งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงฐานะการเงนิรวมของบรษิทั เจา้พระยามหานคร 
จ ากดั (มหาชน) (บรษิทั) และบรษิทัย่อย (กลุ่มกจิการ) และฐานะการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทั ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 
2563 และผลการด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกจิการ รวมถงึกระแสเงนิสดรวมและกระแสเงนิสดเฉพาะ
กจิการส าหรบัปีสิน้สุด 
วนัเดยีวกนั โดยถูกตอ้งตามทีค่วรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ 

 
งบการเงินท่ีตรวจสอบ 
 

งบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการประกอบดว้ย 
• งบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดงฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 
• งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็เฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั 
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของเจา้ของรวมและงบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วนของเจา้ของเฉพาะกจิการ

ส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั  
• งบกระแสเงนิสดรวมและงบกระแสเงนิสดเฉพาะกจิการส าหรบัปีสิน้สุดวนัเดยีวกนั และ 
• หมายเหตุประกอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่ประกอบดว้ยนโยบายการบญัชทีีส่ าคญัและ

หมายเหตุเรื่องอื่นๆ 
 
เกณฑ์ในการแสดงความเหน็  
 

ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัช ี ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ไดก้ล่าวไวใ้นส่วน
ของความรบัผดิชอบของผูส้อบบญัชตี่อการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการในรายงานของขา้พเจา้ 
ขา้พเจา้มคีวามเป็นอสิระจากกลุ่มกจิการและบรษิทัตามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณของผูป้ระกอบวชิาชพีบญัชทีีก่ าหนดโดย
สภาวชิาชพีบญัชใีนส่วนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีก่ าหนดโดยสภาวชิาชพี
บญัช ี และขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามความรบัผดิชอบดา้นจรรยาบรรณอื่นๆซึง่เป็นไปตามขอ้ก าหนดเหล่านี้ขา้พเจา้เชื่อว่า
หลกัฐานการสอบบญัชทีีข่า้พเจา้ไดร้บัเพยีงพอและเหมาะสมเพื่อใชเ้ป็นเกณฑใ์นการแสดงความเหน็ของขา้พเจา้  
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เร่ืองส าคญัในการตรวจสอบ 
 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบคอืเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดตามดุลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีของขา้พเจา้ในการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการส าหรบังวดปัจจุบนั ขา้พเจา้ไดน้ าเรื่องเหล่านี้มาพจิารณาในบรบิทของการ
ตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมและในการแสดงความเหน็ของขา้พเจ้า ทัง้นี้ ขา้พเจา้ไม่ไดแ้สดง
ความเหน็แยกต่างหากส าหรบัเรื่องเหล่านี้  

 

เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

การวดัมูลค่าของโครงการอสงัหาริมทรพัย์
ระหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหาริมทรพัยร์อการ
พฒันา 

 

 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ขอ้ 6.4 
นโยบายการบญัช ีเรื่องโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการ
พฒันาและโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันา, ขอ้13 เรื่อง
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา และขอ้ 18 เรื่อง
โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา 

 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ  .ศ  . 2563 โครงการอสงัหารมิทรพัย ์
ระหว่างการพฒันาและโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการ
พฒันาทีแ่สดงในงบแสดงฐานะการเงนิรวมและงบแสดง
ฐานะการเงนิเฉพาะกจิการ จ านวน 4,760 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 86 และจ านวน 3,563 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 80 ของ
มลูค่าสนิทรพัยท์ัง้หมดของกลุ่มกจิการและบรษิทั ซึง่ใน
จ านวนน้ีประกอบดว้ยบ้านพรอ้มขาย เฟส เอ ของโครงการ
หนึ่งของบรษิทัทีห่ยุดชะงกัชัว่คราวซึง่มรีาคาทุนแสดงอยู่ใน
โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันาจ านวน 158 ลา้น
บาท และบา้นระหว่างก่อสรา้งของเฟส บ ีของโครงการ
เดยีวกนัน้ีทีม่รีาคาทุนแสดงอยู่ในโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อ
การพฒันาจ านวน 143 ลา้นบาทในระหว่างปี บรษิทัไดข้าย
บา้นเฟสเอได ้1 หลงั โดยบรษิทัไดม้กีารบนัทกึค่าเผื่อการ
ลดลงของมลูค่าโครงการบา้นแห่งนี้ส าหรบับา้นพรอ้มขาย 
เฟส เอ เป็นจ านวน 52 ลา้นบาท และบา้นระหว่างก่อสรา้ง 
เฟส บ ีเป็นจ านวน 37 ล้านบาทผูบ้รหิารไดป้ระมาณผล
ขาดทุนทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ของบา้นพรอ้มขายเฟส เอ โดย
เปรยีบเทยีบราคาสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บัของการขายบ้าน
ดงักล่าวกบัราคาตามบญัชแีละประมาณผลขาดทุนจากค่า
ก่อสรา้งบา้นเฟส บ ีทัง้จ านวนเนื่องจากหยุดชะงกัการ
ก่อสรา้ง ผูบ้รหิารไดป้ระเมนิว่าประมาณการค่าเผื่อการลดลง
ของมูลค่าโครงการบ้านแห่งดงักล่าวนี้มคีวามเหมาะสม  
        ขา้พเจา้ใหค้วามส าคญักบัเรื่องนี้ เนื่องจากโครงการ
อสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันาและโครงการ
อสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันามมีลูค่าทีเ่ป็นสาระส าคญัต่องบ
การเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และผูบ้รหิารใช้
ดุลยพนิิจในการประเมนิถงึความเหมาะสมของค่าเผื่อการ
ลดลงของมลูค่าของโครงการ โดยพจิารณาจากมลูค่าสุทธทิี่
คาดว่าจะไดร้บัของการขายและการพฒันาโครงการดงักล่าว 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิวธิกีารทีผู่บ้รหิารใชใ้นการ
ประเมนิมลูค่าของโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการ
พฒันาและโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา ดงันี้ 

 
- เยีย่มชมสภาพบา้นพรอ้มขาย เฟส เอ และบา้นทีก่ าลงั

ก่อสรา้ง เฟส บ ีของโครงการหนึ่งของบรษิทัทีห่ยุดชะงกั
ชัว่คราว เพื่อประเมนิสภาพโครงการดงักล่าว  

- สอบถามผูบ้รหิารถงึแผนการขายบ้านเฟส เอ และแผนการ
พฒันาการก่อสรา้งบ้านเฟส บ ี 

- สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัแหล่งขอ้มลู 
ทีผู่บ้รหิารใชใ้นการพจิารณามลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะไดร้บั
ของบา้นพรอ้มขายเฟส เอ   

- ประเมนิวธิกีาร และทดสอบความเหมาะสมของขอ้มลู 
ทีใ่ชใ้นการประเมนิมลูค่าตลาดของบา้นพรอ้มขาย เฟส 
เอ จากผูบ้รหิาร โดยตรวจสอบราคาทีด่นิอา้งองิจากราคา
ประเมนิของกรมทีด่นิและโครงการบา้นใกล้เคยีงใน
บรเิวณเดยีวกนั และราคาทีม่ผีูเ้สนอซื้อ   

- เปรยีบเทยีบจ านวนเงนิสุทธทิีบ่รษิทัคาดว่าจะไดร้บัจาก
การขายบา้นเฟส เอ (สุทธจิากค่าใชจ้่ายทีค่าดว่าจะ
เกดิขึน้จากการขาย) กบัราคาตามบญัช ีและ  

- ประเมนิความเหมาะสมของการบนัทกึค่าเผื่อการลดลง
ของค่าก่อสรา้งบ้านเฟส บ ีทัง้จ านวนและเปรยีบเทยีบกบั
ราคาตามบญัช ี 

 
ผลจากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้

พบว่าวธิกีาร 
ในการประเมนิมลูค่าโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการ
พฒันาและโครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันาของ
ผูบ้รหิาร  
ไดอ้าศยัขอ้มลูในการประเมนิและปัจจยัสภาพแวดลอ้มทาง
การตลาดอย่างเหมาะสม 
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เรื่องส าคญัในการตรวจสอบ วิธีการตรวจสอบ 
  

 
การวดัมูลค่าของเงินลงทุนในบริษทัย่อย 

อา้งถงึหมายเหตุประกอบงบการเงนิขอ้ 6.12 นโยบายการ
บญัช ีเรื่องการดอ้ยค่าของสนิทรพัย ์และ ขอ้ 16 เงนิลงทุนใน
บรษิทัย่อย 

 

             ณ วนัที ่31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563 บรษิทั ไทยสยาม
นคร พรอ็พเพอรต์ี ้ จ ากดั (TSN) ซึง่เป็นบรษิทัย่อยแห่งหนึ่ง
ของกลุ่มกจิการ มสี่วนของเจา้ของ 9.22 ลา้นบาท (พ.ศ. 
2562 : ผลขาดทุนเกนิทุน 12.49 ลา้นบาท) TSN มขีาดทุน
สะสม 91.18 ลา้นบาท (พ.ศ. 2562 : 112.89 ลา้นบาท) 
อย่างไรกต็าม ผูบ้รหิารคาดว่าจะมรีายไดแ้ละก าไรสุทธจิาก
การประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตจากสญัญาทีล่ง
นามแลว้และคาดการณ์รายไดใ้นอนาคตจากโครงการทีก่ลุ่ม
กจิการจะพฒันาจากประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคต
ของผูบ้รหิารซึง่พจิารณารวมรายไดแ้ละก าไรสุทธใิน
ระยะเวลา 5 ปีขา้งหน้าโดยใชอ้ตัราตน้ทุนถวัเฉลีย่ถ่วง
น ้าหนักของเงนิทุนเป็นอตัราคดิลด มลูค่าสุทธทิีค่าดว่าจะ
ไดร้บัของ TSN ต ่ากว่ามลูค่าทางบญัชขีองเงนิลงทุนใน 
TSN ดงันัน้ผูบ้รหิารจงึพจิารณาว่ามคีวามจ าเป็นตอ้งบนัทกึ
ค่าเผื่อการดอ้ยค่าเงนิลงทุนใน TSN จ านวน 47.25 ลา้น
บาท 

 

         ขา้พเจา้ใหค้วามสนใจในประเดน็นี้ เน่ืองจากขนาด
ของมลูค่าเงนิลงทุนใน TSN มมีลูค่า 100 ลา้นบาท (คดิเป็นรอ้ย
ละ 1.80 ของสนิทรพัยร์วมของบรษิทั) และการประเมนิมลู
ค่าทีค่าดว่าไดร้บัคนืของเงนิลงทุนใน TSN ทีจ่ะเกดิขึน้ใน
อนาคต ตอ้งอาศยัดุลยพนิิจทีส่ าคญัของผูบ้รหิาร รวมทัง้การ
ใชส้มมตฐิานต่างๆ ในการประมาณการกระแสเงนิสดใน
อนาคต 

ขา้พเจา้ไดป้ระเมนิวธิกีารทีผู่บ้รหิารใชใ้นการ
พจิารณาการดอ้ยค่าของเงนิลงทุนใน TSN ดงันี้ 

 
- ไดร้บัประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตทีจ่ดัท าขึน้

โดยผูบ้รหิารของกลุ่มกจิการ และไดท้ าความเขา้ใจและ
ประเมนิวธิกีารจดัท าประมาณการดงักล่าว 

 
- สอบถามผูบ้รหิารในเชงิทดสอบเกี่ยวกบัสมมตฐิานที่

ส าคญัทีใ่ชใ้นการจดัท าประมาณการกระแสเงนิสด เช่น 
ประมาณการรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายทีจ่ะเกดิขึน้ในอนาคต 
อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราคดิลด โดยค านึงถงึ ความ
อ่อนไหวของสมมตฐิานดงักล่าวทีม่ผีลต่อมลูค่าของเงนิ
ลงทุนใน TSN 

 
- ทดสอบความถูกตอ้งของการค านวณและพจิารณาถงึ

ความเหมาะสมของกระแสเงนิสดทีร่วมในการคดิลด
ประมาณการกระแสเงนิสดในอนาคตของกจิการ และ 

 
- เปรยีบเทยีบประมาณการกระแสเงนิสดกบังบประมาณและ

แผนธุรกจิ และหลกัฐานอื่นทีเ่กีย่วขอ้งของผูบ้รหิารใน
การวางแผนการด าเนินงานในอนาคต 

 
ผลจากการปฏบิตังิานดงักล่าวขา้งตน้ ขา้พเจา้พบว่าขอ้
สมมตฐิานทีส่ าคญัทีผู่บ้รหิารใชใ้นการพจิารณามลูค่าทีค่าด
ว่าจะไดร้บัคนืของเงนิลงทุนใน TSN มคีวามสมเหตุสมผลตาม
หลกัฐานทีม่อียู่ 
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ข้อมูลอ่ืน 
กรรมการเป็นผูร้บัผดิชอบต่อขอ้มูลอื่น ขอ้มูลอื่นประกอบดว้ย ขอ้มูลซึ่งรวมอยู่ในรายงานประจ าปี แต่ไม่รวมถงึงบการเงิน
รวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ และรายงานของผูส้อบบญัชทีีอ่ยู่ในรายงานนัน้ ขา้พเจา้คาดว่าขา้พเจา้จะไดร้บัรายงาน
ประจ าปีภายหลงัวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชนีี้  

 
ความเห็นของขา้พเจา้ต่องบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการไม่ครอบคลุมถึงขอ้มูลอื่น และขา้พเจ้าไม่ไดใ้ห้
ความเชื่อมัน่ต่อขอ้มลูอื่น 

 
ความรบัผดิชอบของขา้พเจา้ทีเ่กีย่วเนื่องกบัการตรวจสอบงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการคอื การอ่านและ
พจิารณาว่าขอ้มลูอื่นมคีวามขดัแยง้ทีม่สีาระส าคญักบังบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการ หรอืกบัความรูท้ีไ่ดร้บั
จากการตรวจสอบของขา้พเจา้ หรอืปรากฏว่าขอ้มลูอื่นมกีารแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่  

 
เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านรายงานประจ าปี หากข้าพเจ้าสรุปได้ว่ามกีารแสดงขอ้มูลที่ขดัต่อขอ้เท็จจริงอนัเป็นสาระส าคญั  
ขา้พเจา้ตอ้งสื่อสารเรื่องดงักล่าวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ 

 
ความรบัผิดชอบของกรรมการต่องบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ  
กรรมการมหีน้าที่รบัผดิชอบในการจดัท าและน าเสนองบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่านี้ โดยถูกต้อง
ตามที่ควรตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ และรบัผดิชอบเกี่ยวกบัการควบคุมภายในที่กรรมการพจิารณาว่า
จ าเป็น เพื่อใหส้ามารถจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีป่ราศจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิ
อนัเป็นสาระส าคญัไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอืขอ้ผดิพลาด  

 
ในการจดัท างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการ กรรมการรบัผดิชอบในการประเมนิความสามารถของกลุ่ม
กจิการและบรษิทัในการด าเนินงานต่อเนื่อง เปิดเผยเรื่องทีเ่กี่ยวกบัการด าเนินงานต่อเนื่อง (ตามความเหมาะสม) และ
การใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่อง เวน้แต่กรรมการมคีวามตัง้ใจทีจ่ะเลกิกลุ่มกจิการและบรษิทั หรอื
หยุดด าเนินงาน หรอืไม่สามารถด าเนินงานต่อเนื่องต่อไปได ้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบมหีน้าที่ช่วยกรรมการในการก ากบัดูแลกระบวนการในการจดัท ารายงานทางการเงินของกลุ่ม
กจิการและบรษิทั 

 
ความรบัผิดชอบของผู้สอบบญัชีต่อการตรวจสอบงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
การตรวจสอบของขา้พเจา้มวีตัถุประสงค์เพื่อใหไ้ดค้วามเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะ
กจิการโดยรวมปราศจากการแสดงขอ้มูลทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัหรอืไม่ ไม่ว่าจะเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และเสนอรายงานของผูส้อบบญัชซีึง่รวมความเหน็ของขา้พเจา้อยู่ดว้ย ความเชื่อมัน่อย่างสมเหตุสมผลคอื
ความเชื่อมัน่ในระดบัสูง แต่ไม่ไดเ้ป็นการรบัประกนัว่าการปฏบิตังิานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบญัชจีะสามารถ
ตรวจพบขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัทีม่อียู่ไดเ้สมอไป ขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอาจเกดิจากการทุจรติหรอื
ขอ้ผดิพลาด และถอืว่ามสีาระส าคญัเมื่อคาดการณ์อย่างสมเหตุสมผลไดว้่ารายการทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิแต่ละรายการ หรอื
ทุกรายการรวมกนัจะมผีลต่อการตดัสนิใจทางเศรษฐกจิของผูใ้ชง้บการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการเหล่าน้ี  
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ในการตรวจสอบของขา้พเจา้ตามมาตรฐานการสอบบญัช ีขา้พเจา้ไดใ้ชดุ้ลยพนิิจเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีและการสงัเกต 
และสงสยัเยีย่งผูป้ระกอบวชิาชพีตลอดการตรวจสอบ การปฏบิตังิานของขา้พเจา้รวมถงึ 

 
• ระบุและประเมนิความเสีย่งจากการแสดงขอ้มลูทีข่ดัต่อขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัในงบการเงนิรวมและงบ

การเงนิเฉพาะกจิการไม่ว่าจะเกดิจากการทจุรติหรอืขอ้ผดิพลาดออกแบบและปฏบิตังิานตามวธิกีารตรวจสอบ
เพื่อตอบสนองต่อความเสีย่งเหลา่นัน้ และไดห้ลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่พยีงพอและเหมาะสมเพื่อเป็นเกณฑใ์น
การแสดงความเหน็ของขา้พเจา้ความเสีย่งทีไ่มพ่บขอ้มลูทีข่ดัตอ่ขอ้เทจ็จรงิอนัเป็นสาระส าคญัซึง่เป็นผลมาจาก
การทุจรติจะสงูกว่าความเสีย่งทีเ่กดิจากขอ้ผดิพลาด เนื่องจากการทุจรติอาจเกีย่วกบัการสมรูร้่วมคดิ การปลอม
แปลงเอกสารหลกัฐาน การตัง้ใจละเวน้การแสดงขอ้มลู การแสดงขอ้มลูทีไ่ม่ตรงตามขอ้เทจ็จรงิหรอืการแทรกแซง
การควบคุมภายใน 

• ท าความเขา้ใจในระบบการควบคุมภายในทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตรวจสอบเพื่อออกแบบวธิกีารตรวจสอบทีเ่หมาะสม
กบัสถานการณ์ แต่ไม่ใช่เพื่อวตัถุประสงคใ์นการแสดงความเหน็ต่อความมปีระสทิธผิลของการควบคุมภายในของ
กลุ่มกจิการและบรษิทั 

• ประเมนิความเหมาะสมของนโยบายการบญัชทีีก่รรมการใชแ้ละความสมเหตุสมผลของประมาณการทางบญัชี
และการเปิดเผยขอ้มลูทีเ่กีย่วขอ้งซึง่จดัท าขึน้โดยกรรมการ  

• สรุปเกีย่วกบัความเหมาะสมของการใชเ้กณฑก์ารบญัชสี าหรบัการด าเนินงานต่อเนื่องของกรรมการจากหลกัฐาน
การสอบบญัชทีีไ่ดร้บั และประเมนิว่ามคีวามไมแ่น่นอนทีม่สีาระส าคญัทีเ่กีย่วกบัเหตุการณ์หรอืสถานการณ์ที่
อาจเป็นเหตใุหเ้กดิขอ้สงสยัอย่างมนีัยส าคญัต่อความสามารถของกลุ่มกิจการและบรษิทัในการด าเนินงาน
ต่อเนื่องหรอืไม ่ถา้ขา้พเจา้ไดข้อ้สรุปว่ามคีวามไม่แน่นอนทีม่สีาระส าคญั ขา้พเจา้ตอ้งกล่าวไวใ้นรายงานของผูส้อบ
บญัชขีองขา้พเจา้โดยใหข้อ้สงัเกตถงึการเปิดเผยขอ้มลูในงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการทีเ่กีย่วขอ้ง 
หรอืถา้การเปิดเผยดงักล่าวไม่เพยีงพอ ความเหน็ของขา้พเจา้จะเปลีย่นแปลงไป ขอ้สรุปของขา้พเจา้ขึน้อยู่กบั
หลกัฐานการสอบบญัชทีีไ่ดร้บัจนถงึวนัทีใ่นรายงานของผูส้อบบญัชขีองขา้พเจา้ อย่างไรกต็าม เหตุการณ์หรอื
สถานการณ์ในอนาคตอาจเป็นเหตุใหก้ลุ่มกจิการและบรษิทัตอ้งหยุดการด าเนินงานต่อเนื่อง  

• ประเมนิการน าเสนอ โครงสรา้งและเน้ือหาของงบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการโดยรวมรวมถงึการ
เปิดเผยขอ้มลูว่างบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะกจิการแสดงรายการและเหตุการณ์ในรปูแบบทีท่ าใหม้กีาร
น าเสนอขอ้มลูโดยถูกตอ้งตามทีค่วรหรอืไม่ 

• ไดร้บัหลกัฐานการสอบบญัชทีีเ่หมาะสมอย่างเพยีงพอเกีย่วกบัขอ้มลูทางการเงนิของกจิการภายในกลุ่มหรอื
กจิกรรมทางธุรกจิภายในกลุ่มกจิการเพื่อแสดงความเหน็ต่องบการเงนิรวม ขา้พเจา้รบัผดิชอบต่อการก าหนด
แนวทาง การควบคมุดแูลและการปฏบิตังิานตรวจสอบกลุ่มกจิการขา้พเจา้เป็นผูร้บัผดิชอบแต่เพยีงผูเ้ดยีวต่อ
ความเหน็ของขา้พเจา้ 
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ขา้พเจา้ไดส้ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องต่างๆ ทีส่ าคญัซึง่รวมถงึขอบเขตและช่วงเวลาของการตรวจสอบตามทีไ่ด้
วางแผนไว ้ประเด็นที่มนีัยส าคญัที่พบจากการตรวจสอบ และขอ้บกพร่องที่มนีัยส าคญัในระบบการควบคุมภายในหาก
ขา้พเจา้ไดพ้บในระหว่างการตรวจสอบของขา้พเจา้ 

 
ขา้พเจา้ไดใ้หค้ ารบัรองแก่คณะกรรมการตรวจสอบว่า ขา้พเจา้ไดป้ฏบิตัติามขอ้ก าหนดจรรยาบรรณทีเ่กีย่วขอ้งกบัความ
เป็นอิสระและได้สื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกบัความสมัพนัธ์ทัง้หมด ตลอดจนเรื่องอื่นซึ่งขา้พเจ้าเชื่อว่ามี
เหตุผลที่บุคคลภายนอกอาจพจิารณาว่ากระทบต่อความเป็นอิสระของขา้พเจ้าและมาตรการทีข่า้พเจ้าใชเ้พื่อป้องกนั
ไม่ใหข้า้พเจา้ขาดความเป็นอสิระ 
 
จากเรื่องทีส่ื่อสารกบัคณะกรรมการตรวจสอบ ขา้พเจา้ไดพ้จิารณาเรื่องต่าง ๆ ทีม่นีัยส าคญัทีสุ่ดในการตรวจสอบงบการเงนิ
รวมและงบการเงนิเฉพาะกิจการในงวดปัจจุบนัและก าหนดเป็นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ขา้พเจ้าได้อธบิายเรื่อง
เหล่านี้ในรายงานของผูส้อบบญัช ีเวน้แต่กฎหมายหรอืขอ้บงัคบัไม่ใหเ้ปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกบัเรื่องดงักล่าว หรอืใน
สถานการณ์ทีย่ากทีจ่ะเกิดขึน้ ขา้พเจา้พจิารณาว่าไม่ควรสื่อสารเรื่องดงักล่าวในรายงานของขา้พเจา้เพราะการกระท า
ดงักล่าวสามารถคาดการณ์ไดอ้ย่างสมเหตุผลว่าจะมผีลกระทบในทางลบมากกว่าผลประโยชน์ต่อส่วนไดเ้สยีสาธารณะ
จากการสื่อสารดงักล่าว  

 
 
บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 

 
 

 
นภนุช  อภิชาตเสถียร 
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5266 
กรุงเทพมหานคร 
25 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2564 
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งบแสดงฐานะการเงิน 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 

     งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
             

สินทรพัย ์            

สินทรพัยห์มุนเวียน            

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 10  34,782,326  62,559,830  21,410,284  15,172,617 

ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น - สุทธ ิ 11, 35 ข)  88,977,816  118,833,945  31,140,677  16,822,546 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่และดอกเบีย้คา้งรบั            

 จากบรษิทัย่อย 35 ค)  -  -  253,568,099  631,715,107 

เงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น   300,000  300,000  -  - 

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่าง            

 การพฒันา - สุทธ ิ 13, 14  3,282,833,918  3,380,913,131  2,688,244,972  1,949,358,308 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น 15  13,687,313  43,993,746  18,088,879  35,784,525 

รวมสินทรพัยห์มุนเวียน   3,420,581,373  3,606,600,652  3,012,452,911  2,648,853,103 

สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน            

เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนั 14  16,812,122  32,066,136  1,561,791  22,853,224 

สนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรม           

 ผ่านก าไรหรอืขาดทุน 12  171,600,000  -  171,600,000  - 

เงนิลงทุนในบรษิทัย่อย-สุทธ ิ 16  -  -  161,677,300  196,157,300 

เงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น 14  10,000,000  10,000,000  10,000,000  10,000,000 

อสงัหารมิทรพัยเ์พื่อการลงทุน - สุทธ ิ 17  13,459,861  13,459,861  11,009,190  11,009,190 

โครงการอสงัหารมิทรพัยร์อการพฒันา - สุทธ ิ 14, 18  1,476,710,515  1,164,306,207  874,420,196  874,420,196 

สทิธกิารเช่า - สุทธ ิ 14  -  12,166,666  -  - 

ทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ - สุทธ ิ 14, 19  144,985,020  198,229,302  21,873,947  10,740,979 

สนิทรพัยส์ทิธกิารใช ้- สุทธ ิ 20  54,672,139  -  124,011,745  - 

สนิทรพัย์ไม่มตีวัตน - สุทธ ิ 21  10,105,160  12,117,713  -  - 

สนิทรพัยภ์าษเีงนิไดร้อการตดับญัช ี- สุทธ ิ 22  77,640,601  82,400,288  38,034,674  42,724,199 

สนิทรพัย์ไม่หมุนเวยีนอื่น 23, 35 จ)  146,999,764  65,239,357  22,184,392  34,105,377 

รวมสินทรพัยไ์ม่หมุนเวียน   2,122,985,182  1,589,985,530  1,436,373,235  1,202,010,465 

รวมสินทรพัย ์   5,543,566,555  5,196,586,182  4,448,826,146  3,850,863,568 
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     งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ            

หน้ีสินหมุนเวียน            

เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จาก            

 สถาบนัการเงนิ บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั            

 และกจิการอื่น 25  528,635,973  696,351,413  213,005,501  306,877,327 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น 24, 35 ฉ)  295,331,941  357,642,570  263,742,433  264,571,292 

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กูท้ีถ่งึก าหนด            

 ช าระภายในหนึ่งปี 25  603,183,037  202,938,681  469,515,632  36,384,526 

ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย   9,253,712  8,686,895  -  - 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าส่วนทีถ่งึก าหนด            

 ช าระภายในหนึ่งปี   1,222,349  602,674  7,372,069  - 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น 26  26,228,092  30,571,571  3,135,194  10,000,813 

รวมหน้ีสินหมุนเวียน   1,463,855,104  1,296,793,804  956,770,829  617,833,958 
             

หน้ีสินไม่หมุนเวียน            

เงนิกูย้มืระยะยาวและหุน้กู้ 25  1,410,441,131  1,265,014,677  1,117,512,806  976,836,350 

หนี้สนิตามสญัญาเช่า   599,320  433,406  120,221,976  - 

ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 27  25,753,101  23,418,509  12,510,622  11,754,561 

หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น   138,601  531,090  -  124,544 

รวมหน้ีสินไม่หมุนเวียน   1,436,932,153  1,289,397,682  1,250,245,404  988,715,455 

รวมหน้ีสิน   2,900,787,257  2,586,191,486  2,207,016,233  1,606,549,413 
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     งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ  
    พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
  หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
             

หน้ีสินและส่วนของเจ้าของ (ต่อ)            

ส่วนของเจ้าของ            

ทุนเรอืนหุน้            

 ทุนจดทะเบยีน            

    หุน้สามญัจ านวน 1,000 ลา้นหุน้             

       มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท   1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
             
 ทุนทีอ่อกและช าระเตม็มลูค่าแล้ว            

    หุน้สามญัจ านวน 1,000 ลา้นหุน้             

       จ่ายช าระแล้วหุน้ละ 1 บาท    1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000  1,000,000,000 
 ส่วนเกนิมลูค่าหุน้ - หุน้สามญั   467,900,000  467,900,000  467,900,000  467,900,000 

ก าไรสะสม            

 จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 28  100,000,000  100,000,000  100,000,000  100,000,000 
 ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   1,098,516,654  1,066,132,052  673,909,913  676,414,155 

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของเจา้ของ   (23,637,356)  (23,637,356)  -  - 

รวมส่วนของเจ้าของ   2,642,779,298  2,610,394,696  2,241,809,913  2,244,314,155 

รวมหน้ีสินและส่วนของเจ้าของ   5,543,566,555  5,196,586,182  4,448,826,146  3,850,863,568 
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1.1 งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ 

     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 

     พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

   หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
              

รายได้            

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย์   1,031,088,296  1,279,323,774  178,469,651  168,614,248 

รายไดจ้ากการก่อสรา้ง   133,646,890  103,854,344  -  - 

รวมรายได้   1,164,735,186  1,383,178,118  178,469,651  168,614,248 

              

ต้นทุน            

ตน้ทุนขายจากการขายอสงัหารมิทรพัย์ 32  (603,301,200)  (737,957,807)  (107,954,707)  (106,820,021) 

ตน้ทุนค่าก่อสรา้ง 32  (124,484,924)  (111,827,175)  -  - 

รวมต้นทุน   (727,786,124)  (849,784,982)  (107,954,707)  (106,820,021) 

ก าไรขัน้ต้น   436,949,062  533,393,136  70,514,944  61,794,227 

รายไดเ้งนิปันผล 35 ก)  -  -  68,998,390  80,998,110 

รายไดอ้ื่น 30  45,832,565  46,113,483  44,582,445  53,777,128 

ค่าใชจ้่ายในการขาย 32  (170,972,942)  (256,706,994)  (64,615,028)  (94,015,553) 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิาร 32  (166,591,185)  (187,278,043)  (76,913,671)  (74,900,966) 

กลบัรายการ (ผลขาดทุน) ดา้นเครดติ            

 ทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   (6,587,058)  -  107,751  - 

ค่าใชจ้่ายอื่น 32  (27,878,376)  (31,594,522)  (558,697)  (191,285) 

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงิน            

 และรายได ้(ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้   110,752,066  103,927,060  42,116,134  27,461,661 

ตน้ทุนทางการเงนิ   (23,846,631)  (55,432,484)  (15,195,732)  (24,555,995) 

ก าไรก่อนรายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้   86,905,435  48,494,576  26,920,402  2,905,666 

รายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้ 31  (27,336,682)  (24,350,520)  (4,636,548)  13,037,229 

ก าไรสุทธิส าหรบัปี   59,568,753  24,144,056  22,283,854  15,942,895 
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     งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
     พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
   หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
              

ก าไรเบด็เสรจ็อ่ืน:            

รายการทีจ่ะไม่จดัประเภทรายการใหม่ไปยงั            

 ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั            

 - การวดัมลูค่าใหม่ของภาระผกูพนั            

  ผลประโยชน์พนักงาน 27  (611,236)  -  264,880  - 
 - ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะไม่จดัประเภท           

  รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุน            

  ในภายหลงั   122,247  -  (52,976)  - 

รายการทีจ่ะจดัประเภทรายการใหม่ไปยงั            

 ก าไรหรอืขาดทุนในภายหลงั            

 - การเปลีย่นแปลงในมลูค่ายุตธิรรม            

  ของเงนิลงทุนเผื่อขาย   -  (435,674)  -  (435,674) 
 - ภาษเีงนิไดข้องรายการทีจ่ะจดัประเภท            

  รายการใหม่ไปยงัก าไรหรอืขาดทุน            

  ในภายหลงั   -  87,135  -  87,135 

ก าไร (ขาดทุน) เบด็เสรจ็อื่นส าหรบัปี             

 - สุทธจิากภาษี   (488,989)  (348,539)  211,904  (348,539) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   59,079,764  23,795,517  22,495,758  15,594,356 

              

การแบ่งปันก าไร            

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่   59,568,753  24,144,056  22,283,854  15,942,895 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  -  -  -  - 
     59,568,753  24,144,056  22,283,854  15,942,895 

การแบ่งปันก าไรเบด็เสรจ็รวม            

ส่วนทีเ่ป็นของผูเ้ป็นเจา้ของของบรษิทัใหญ่   59,079,764  23,795,517  22,495,758  15,594,356 

ส่วนทีเ่ป็นของส่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคุม  -  -  -  - 
     59,079,764  23,795,517  22,495,758  15,594,356 

ก าไรต่อหุ้นขัน้พื้นฐาน (บาท) 33  0.060  0.024  0.022  0.016 
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1.2 งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของเจ้าของ 

     งบการเงินรวม  (บาท)  
     ส่วนของเจ้าของ   องคป์ระกอบอ่ืนของส่วนของเจ้าของ 

              ก าไรขาดทุน
เบด็เสรจ็อ่ืน 

  

    ทุนจดทะเบียน     ก าไรสะสม   ส่วนต า่กว่า
ทุน 

 การ
เปล่ียนแปลง 

  

    ท่ีออกและ    จดัสรร - ทุนส ารอง    จากการรวม
ธรุกิจ 

 ในมูลค่า
ยุติธรรมของ 

 รวมส่วนของ 

   หมายเหตุ   ช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  ตามกฎหมาย  ยงัไม่ได้
จดัสรร 

 
ภายใต้การ

ควบคมุ
เดียวกนั 

 เงินลงทุน
เผื่อขาย 

 เจ้าของ 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563                             
 - ตามท่ีรายงานไว้เดิม   1,000,000,000   467,900,000   100,000,000   1,066,132,052   (23,637,356)   -   2,610,394,696 
ผลกระทบของการเปลีย่นแปลงนโยบายการบญัช ี 5  -   -   -   (1,695,162)   -   -   (1,695,162) 
ยอดคงเหลือท่ีปรบัปรงุแล้ว   1,000,000,000   467,900,000   100,000,000   1,064,436,890   (23,637,356)   -   2,608,699,534 
เงนิปันผล 34  -   -   -   (25,000,000)   -   -   (25,000,000) 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   -   -   -   59,079,764   -   -   59,079,764 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563   1,000,000,000   467,900,000   100,000,000   1,098,516,654   (23,637,356)   -   2,642,779,298 

                 

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 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 
เงนิปันผล 34  -  -  -  (39,999,988)  -  -  (39,999,988) 
ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   -  -  -  24,144,056  -  (348,539)  23,795,517 
ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  1,066,132,052  (23,637,356)  -  2,610,394,696 
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    งบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 

            ก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็อ่ืน   

    ทุนจดทะเบียน    ก าไรสะสม  การเปล่ียนแปลง   

    ท่ีออกและ    จดัสรร - ทุนส ารอง    ในมูลค่ายุติธรรมของ  รวมส่วนของ 

   หมายเหตุ   ช าระแล้ว  ส่วนเกินมูลค่าหุ้น  ตามกฎหมาย  ยงัไม่ได้จดัสรร  เงินลงทุนเผ่ือขาย  เจ้าของ 
                     

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2563   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  676,414,155  -  2,244,314,155 

เงนิปันผล 34  -  -  -  (25,000,000)  -  (25,000,000) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   -  -  -  22,495,758  -  22,495,758 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2563  1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  673,909,913  -  2,241,809,913 

               

ยอดคงเหลือต้นปี ณ วนัท่ี 1 มกราคม พ.ศ. 2562   1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  700,471,248  348,539  2,268,719,787 

เงนิปันผล 34  -  -  -  (39,999,988)  -  (39,999,988) 

ก าไรเบด็เสรจ็รวมส าหรบัปี   -  -  -  15,942,895  (348,539)  15,594,356 

ยอดคงเหลือปลายปี ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2562  1,000,000,000  467,900,000  100,000,000  676,414,155  -  2,244,314,155 
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1.3 งบกระแสเงินสด 

       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 
     หมายเหตุ  บาท  บาท  บาท  บาท 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน            

ก าไรก่อนรายได ้(ค่าใชจ้่าย) ภาษเีงนิได้   86,905,435  48,494,576  26,920,402  2,905,666 
รายการปรบัปรุง             
 ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจ าหน่าย   30,073,275  26,302,510  12,769,952  1,233,665 
 (ก าไร) ขาดทุนจากการจ าหน่ายอุปกรณ์   (741,364)  144,737  64,167  - 
 ตดัจ าหน่ายภาษถีูกหกั ณ ทีจ่่าย   64,167  -  -  - 
 (ก าไร) ขาดทุนจากการขายเงนิลงทุนเผื่อขาย   -  (341,231)  -  (341,231) 
 (กลบัรายการ) ผลขาดทุนดา้นเครดติทีค่าดว่าจะเกดิขึน้   6,587,057  3,271,066  (107,751)  107,751 
 (กลบัรายการ) ค่าเผื่อการลดลงของมลูค่าโครงการ   361,248  -  361,248  - 
 การดอ้ยค่าเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 16  -  -  34,480,000  12,770,000 
 (กลบัรายการ) ประมาณการหนี้สนิ   (4,442,688)  (2,549,985)  (2,597,163)  (1,671,309) 
 ค่าใชจ้่ายผลประโยชน์พนักงาน   3,693,217  6,489,333  1,136,311  3,481,978 
 รายไดจ้ากการยกเลกิสญัญา 30  (1,213,962)  (2,333,612)  (571,031)  (438,800) 
 ดอกเบีย้รบั  30  (423,145)  (1,443,251)  (42,003,002)  (52,538,026) 
 ก าไรจากการเปลีย่นแปลงสญัญา   -  -  (277,186)  - 
 เงนิปันผลรบั  35 ก)  -  -  (68,998,390)  (80,998,110) 
 ตน้ทุนทางการเงนิ - ดอกเบีย้จ่าย   15,229,701  35,622,517  9,074,358  13,148,381 
 ตน้ทุนทางการเงนิ - ค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มื   8,616,931  19,809,968  6,121,374  11,407,615 
กระแสเงินสดก่อนการเปล่ียนแปลงในสินทรพัย ์            
 และหน้ีสินด าเนินการ   144,709,872  133,466,628  (23,626,711)  (90,932,420) 
การเปล่ียนแปลงในสินทรพัยแ์ละหน้ีสินด าเนินงาน            
  - ลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น   22,399,087  (74,921,119)  (14,210,380)  24,796,239 
  - โครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา   (99,390,353)  173,975,082  (609,297,671)  (376,713,012) 
  - สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น   43,903,902  2,795,353  17,695,647  (3,433,623) 
  - สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น   (54,394,026)  (19,111,286)  5,439,248  (9,974,361) 
  - โครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันา   -  (11,277,560)  -  - 
  - เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น   (58,431,846)  124,431,519  (4,074,747)  139,644,593 
  - หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น   (168,736)  4,808,484  (4,393,000)  668,569 
  - หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น   (124,544)  (2,306,053)  -  (2,253,945) 
  - ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงานจ่าย   (1,358,625)  (543,900)  (380,250)  (233,450) 
เงนิสดไดม้าจาก (ใชไ้ปใน) กจิกรรมด าเนินงาน   (2,855,269)  331,317,148  (632,847,864)  (318,431,410) 
 จ่ายตน้ทุนทางการเงนิ   (148,753,874)  (131,435,931)  (130,125,899)  (66,588,765) 
 จ่ายค่าใชจ้่ายภาษเีงนิได ้   (37,330,548)  (60,397,187)  (3,482,430)  (5,108,390) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมด าเนินงาน   (188,939,691)  139,484,030  (766,456,193)  (390,128,565) 
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งบการเงินรวม 

 
 
 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

       พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

     หมาย
เหตุ 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน            

ดอกเบีย้รบั    423,145  1,443,251  28,892,317  66,771,520 
เงนิปันผลรบั  35 ก)  -  -  68,998,390  80,998,110 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนัเพิม่ขึน้   (5,974,745)  (18,293,781)  (8,969)  (21,310,532) 
เงนิฝากสถาบนัการเงนิทีม่ภีาระค ้าประกนัลดลง   21,228,759  -  21,300,402  - 
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 35 ค)  -  -  449,100,000  645,858,162 
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่บรษิทัย่อย 35 ค)  -  -  (127,700,000)  (442,600,000) 
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 35 ค)  -  -  109,857,693  - 
เงนิสดจ่ายเงนิใหกู้ย้มืระยะยาวแก่บรษิทัย่อย 35 ค)  -  -  (40,000,000)  - 
เงนิสดรบัจากเงนิใหกู้ย้มืระยะสัน้แก่กจิการอื่น   -  2,151,943  -  - 
เงนิสดจ่ายเพื่อใหเ้งนิกูย้มืระยะยาวแก่กจิการอื่น   -  (10,000,000)  -  (10,000,000) 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัยท์างการเงนิทีว่ดัมลูค่า            

 ดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 12  (161,700,000)  -  (161,700,000)  - 
เงนิสดรบัจากการขายเงนิลงทุนเผื่อขาย   -  360,633,290  -  360,633,290 
เงนิสดจ่ายเพื่อลงทุนในเงนิลงทุนเผื่อขาย   -  (259,200,000)  -  (259,200,000) 
เงนิสดจ่ายเพื่อเพิม่ทุนในเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย 16  -  -  -  (49,991,600) 
เงนิสดรบัจากการจ าหน่ายอุปกรณ์   1,058,224  -  -  - 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   (31,044,404)  (35,469,576)  (12,367,776)  (8,668,372) 
เงนิสดจ่ายเพื่อซื้อสนิทรพัย์ไม่มตีวัตน   (17,499)  (1,015,679)  -  - 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน   (176,026,520)  40,249,448  336,372,057  362,490,578 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ             

 และกจิการอื่นเพิม่ขึน้   33,083,445  450,145,099  24,968,658  200,659,818 
เงนิเบกิเกนิบญัชแีละเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ             

 และกจิการอื่นลดลง   (230,524,836)  -  (121,347,369)  - 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กี่ยวขอ้งกนั   56,700,000  17,000,877  10,000,000  - 
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกนั   (27,000,000)  -  (10,000,000)  - 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 35 ช)     -  3,000,000  - 
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากบรษิทัย่อย 35 ช)     -  (1,500,000)  - 
เงนิสดรบัจากเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ  25  1,162,775,680  619,596,800  791,592,700  223,500,000 
ช าระคนืเงนิกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงนิ 25  (626,771,384)  (1,206,988,896)  (227,720,955)  (323,713,629) 
เงนิสดรบัจากหุน้กู้  25  -  440,900,000  -  440,900,000 
ช าระคนืหุน้กู้ 25  -  (479,100,000)  -  (479,100,000) 
เงนิสดจ่ายส าหรบัค่าธรรมเนียมการจดัหาเงนิกูย้มืและหุน้กู้   (4,527,937)  (36,891,710)  -  (26,296,976) 
จ่ายช าระคนืเงนิตน้ตามสญัญาเช่า            

 (พ.ศ. 2562: จ่ายช าระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าการเงนิ)   (1,550,725)  (1,117,893)  (7,675,695)  - 
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จ่ายเงนิปันผล  34  (24,995,536)  (40,042,549)  (24,995,536)  (40,042,549) 
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจดัหาเงิน   337,188,707  (236,498,272)  436,321,803  (4,093,336) 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพ่ิมขึ้น (ลดลง) สุทธิ   (27,777,504)  (56,764,794)  6,237,667  (31,731,323) 
เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที ่1 มกราคม   62,559,830  119,324,624  15,172,617  46,903,940 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม   34,782,326  62,559,830  21,410,284  15,172,617 

       งบการเงินรวม  งบการเงินเฉพาะกิจการ 
       พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562  พ.ศ. 2563  พ.ศ. 2562 

     หมาย
เหตุ 

 บาท  บาท  บาท  บาท 

                

รายการท่ีไม่ใช่เงินสด:            

เจา้หนี้ค่าซื้อทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์   57,191  138,880  -  - 
โอนโครงการอสงัหารมิทรพัยร์ะหว่างการพฒันา            
 เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์รอการพฒันา   (312,404,308)  -  -  - 
โอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่น 19  13,597,469  32,096,200  -  32,096,200 
โอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์            
 เป็นโครงการอสงัหารมิทรพัย์ระหว่างการพฒันา 19  529,356  -  -  - 
โอนจากทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์เป็นสนิทรพัยส์ทิธกิารใช้ 19  44,352,976  -  -  - 
โอนจากสนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่นเป็นสนิทรพัยท์างการเงนิ            
 ทีว่ดัมลูค่าดว้ยมลูค่ายุตธิรรมผ่านก าไรหรอืขาดทุน 5  9,900,000  -  9,900,000  - 
โอนจากสนิทรพัยไ์ม่มตีวัตนไปเป็นทีด่นิ อาคารและอุปกรณ์ 19, 21  -  366,250  -  - 
เจา้หนี้เงนิปันผล    25,621  21,157  25,621  21,157 



                                                          เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 6 

44  

(F 53-4)      
แบบรายงานการเพ่ิมทุน  

บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน)  
วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ ์2564  

 
 ข้าพเจ้าบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ CMC) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 
1/2564 เมื่อวนัที ่25 กุมภาพนัธ ์2564 ระหว่างเวลา 14.00 น. ถงึ 17.00 น. เกีย่วกบัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน ดงัต่อไปนี้ 
 1.  การเพ่ิมทุน 
  ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตเิกีย่วกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทั ดงันี้  
  - เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากเดมิ 1,000,000,000 บาท เป็น 1,029,160,000 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่  
จาํนวน 29,160,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท มลูค่ารวม 29,160,000 บาท โดยเป็นการเพิม่ทุนในลกัษณะดงันี้  

การเพ่ิมทุน ประเภทหุ้น จ านวนหุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้
(บาทต่อหุ้น) 

รวม 
(บาท) 

☑ แบบกําหนด
วตัถุประสงคใ์นการใช้
เงนิทุน 

หุน้สามญั 29,160,000 1 29,160,000  

 
 2.  การจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
  2.1 แบบกําหนดวตัถุประสงคใ์นการใชเ้งนิทุน  

การจดัสรร จ านวนหุ้น อตัราส่วน ราคา
ขาย (เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

วนั เวลา จอง
ซื้อ และช าระ
เงินค่าหุ้น 

หมายเหตุ 
 

จดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
เดมิเพื่อรองรบัการ
จ่ายปันผลเป็นหุน้
สามญั 

29,160,000 35 หุน้เดมิ :1 หุน้
ปันผล 

 

จดัสรรใหผู้ถ้อืหุน้เดมิ
โดยไม่คดิมลูค่า 

 

- หมายเหต ุ
1/ 

หมายเหตุ: 1/ กําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปันผล (Record Date) ในวนัที ่15 มนีาคม 2564 และกําหนดจ่ายปันผลในวนัที ่25 พฤษภาคม 2564 
              2/ การจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัของบรษิทั ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรา 35 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผลเพิม่ทุนใหม่ คดิเป็นหุน้เพิม่ทุนรองรบัจาํนวน 

  ประมาณ 28,571,428 หุน้ โดยมหีุน้สว่นทีเ่หลอืจํานวนประมาณ 588,571 หุน้ ทัง้นี้ บรษิทัจะนําหุน้สว่นเกนิจํานวนประมาณ 588,571 หุน้ 
  นําเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้ถดัไปหลงั AGM เพื่อพจิารณาลดทุนเพื่อตดัจํานวนหุน้ส่วนเกนิจากการจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้เพิม่ทุนออกไป  

  
  2.2 การดาํเนินการของบรษิทั กรณีทีม่เีศษของหุน้ 

  ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดทีม่เีศษหุน้เดมิหลงัการจดัสรรหุน้ปันผลแลว้ บรษิทัจะจ่ายปันผลเป็นเงนิสดแทนการจ่าย 
เป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท 
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 3.  ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมติัการเพ่ิมทุนและจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
กําหนดวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 ในวนัที ่27 เมษายน 2564 เวลา 9:00 น. โดยวธิกีารจดัประชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้แบบอเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ณ หอ้งประชุมสํานักงานใหญ่ของบรษิทัฯ เลขที ่909/1 ชัน้ 5 ถนนสมเดจ็พระ
เจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง  เขตธนบุร ี กรุงเทพมหานคร 10600 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้ร่วม
ประชุมผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที ่15 มนีาคม 2564 

 
 4. การขออนุญาตเพ่ิมทุนจดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน ต่อหน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้ง และเง่ือนไข การขออนุญาต 

    4.1 บรษิัทจะดําเนินการจดทะเบยีนเพิม่ทุนต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วนันับจากวนัที่
ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตัิการเพิ่มทุนดงักล่าว รวมทัง้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธทิี่เกี่ยวข้องต่อกระทรวง
พาณิชย ์ 

  4.2 บรษิทัจะขอจดทะเบยีนเพิม่ทุนชาํระแลว้ต่อกรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เมื่อมกีารจดัสรรหุน้ปัน  
           ผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เรยีบรอ้ยแล้ว และขออนุญาตจากตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในการรบัหุน้สามญัเพิม่ทุนจากการ

จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัทีจ่ดัสรรใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิเป็นหลกัทรพัย์จดทะเบยีน และเขา้ทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัย ์
เอม็ เอ ไอ ต่อไป 

 
 5.  วตัถปุระสงคข์องการเพ่ิมทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพ่ิม 

เพื่อจดัสรรหุน้ปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ เพื่อเป็นผลตอบแทนการลงทุนใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทั โดยออกเป็นหุน้ปันผล
แทนการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด 
 

 6.  ประโยชน์ท่ีบริษทัจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/ จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 
  6.1 เพื่อเป็นการเพิม่สภาพคล่องในหุน้สามญัของบรษิทั  
  6.2 เพื่อรกัษาสภาพคล่องของเงนิทุนหมุนเวยีนของบรษิทั 
 
 7.  ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพึงได้รบัจากการเพ่ิมทุน/ จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน  
  7.1 บรษิทัมมีนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษีเงนิได้นิตบิุคคลสําหรบังบ

การเงนิเฉพาะกจิการ และหลงัหกัเงนิสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายและบรษิทัฯ ไดก้ําหนดไว”้ และการจ่ายเงนิ
ปันผลนัน้ไม่มผีลกระทบต่อการดําเนินงานตามปกตขิองบริษทัฯ อย่างมนีัยสําคญั โดยการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวอาจมี
การเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กบัผลการดําเนินงานและฐานะการเงนิของบรษิทัฯ สภาพคล่องของบรษิทัฯ แผนการขยาย
ธุรกจิ ความจําเป็นหรอืความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งในการบรหิารงานของบรษิทัฯ ตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ เหน็สมควร 

  7.2 ผูถ้อืหุน้ทีไ่ดร้บัการจดัสรรหุน้ปันผลในครัง้นี้ จะมสีทิธเิท่าเทยีมกบัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทัทุกประการ เช่น มสีทิธ ิ
ไดร้บัเงนิปันผลจากการดาํเนินงานเท่ากบัผูถ้อืหุน้เดมิของบรษิทั สทิธใินการเขา้ร่วมประชุมผูถ้อืหุน้ และออกเสยีงในการ
ประชุม เป็นต้น นับจากวนัที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบยีนผู้ ถือหุ้นของบริษัทที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนต่อกระทรวง
พาณิชยแ์ลว้ 
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 8.  รายละเอียดอ่ืนใดท่ีจ าเป็นส าหรบัผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพ่ิมทุนจดัสรรหุ้นเพ่ิม

ทุน  
  - ไม่ม ี– 
 
 9.  ตารางระยะเวลาการด าเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษทัมมีติให้เพ่ิมทุน/จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุน 

 

ขัน้ตอนการด าเนินการ วนั เดือน ปี 
วนัประชมุคณะกรรมการบรษิทั 25 กมุภาพนัธ ์2564 
วนักําหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการเขา้รว่มประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 
และสิทธิในการรบัเงินปันผล 

15 มนีาคม 2564 

วนัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2564 27 เมษายน 2564 
จดทะเบยีนเพิม่ทุนจดทะเบยีนกบักรมพฒันาธุรกจิการคา้ กระทรวง
พาณิชย ์

ภายใน 14 วนันับจากวนัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้
ประจาํปี 2564 

วนักําหนดจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด 25 พฤษภาคม 2564 
 
 
บรษิทัขอรบัรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 
 
 
 

ขอแสดงความนับถอื 
 

 
(นายแพทยว์เิชยีร  แพทยานันท)์ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
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ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล : นายสุรพงษ์   ชูรังสฤษฎิ ์  

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 65 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี – 

 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยรามคำแหง 

  ปริญญาตร ี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : Director Accreditation Program (DAP) / 52 ปี 2549 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) หรืออ่ืนๆ 

ประสบการณ์การทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ. เจ้าพระยามหานคร  

การดำรงตำแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 

2550 กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาฯ/  

 รองประธานกรรมการ บมจ. ริชเอเชีย คอร์ปอเรชั่น 

  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

  2561 - ปัจจุบัน คณะอนุกรรมการด้านตรวจสอบภายใน กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัย 

   และสร้างสรรค์ สำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ 

  2558 – ปัจจุบัน คณะกรรมการพิจารณารับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ 

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD) 

  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบรษิัท 

  - ไม่มี - 

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 12 เมษายน 2558 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 6 ป ี(นับจนถึงวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 4/5 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 0/1 

  การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 3/3 

  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 
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หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการ ดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง

เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ : - ไม่มี - 

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

คุณสมบัติอื่นๆ : ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใชบ้ริการอยู่

ในช่วง 2ปทีี่ผ่านมา   
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ชื่อ-สกุล : พลตำรวจโท นพรัตน์  มีปรีชา  

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 68 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี – 

 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท สาขานโยบายและการวางแผนสงัคม สถาบนัเทคโนโลยสีังคม (เกริก) 

  ปริญญาตร ี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : Director Accreditation Program (DAP) / 129 ปี 2559 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) หรืออ่ืนๆ 

ประสบการณ์การทำงาน : 2558 – ปัจจุบัน  กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร  

การดำรงตำแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 

  - ไม่มี - 

  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

  2558 – 2559 รองประธานสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวน 

   ชายแดน จำกัด 

  2557 – 2558 รองประธานรา้นสหกรณ์ฯ ร้านสหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด 

  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบรษิัท 

  - ไม่มี - 

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 12 เมษายน 2558 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 6 ป ี(นับจนถึงวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั 5/5 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 1/1 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับความ

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการ ดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒน าบริษัทได้ จึง

เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ : - ไม่มี - 

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

คุณสมบัติอื่นๆ : ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใชบ้ริการอยู่

ในช่วง 2ปทีี่ผ่านมา  
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ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล : นางรัตนา อนุภาสนนัท์ 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 65 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี – 

 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (MBA) University of Detroit, Michigan, สหรฐัอเมริกา 

  ปริญญาตร ีนิติศาสตร์, มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

พาณิชยศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : Director Certification Program (DCP) / 224 ปี 2559 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) / 123 ปี 2559 

บริษัทไทย (IOD) หรืออ่ืนๆ     

ประสบการณ์การทำงาน  : ก.พ. 2564 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ  

    บมจ. เจ้าพระยามหานคร  

การดำรงตำแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บมจ. เทคโนเมดิคัล  

  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

  2555 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง  

  2553 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกริก  

  2552 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะบัญชี มหาวทิยาลัยรังสิต  

  2540 – ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  2559 – 2563 กรรมการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์   

  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบรษิัท 

  - ไม่มี - 

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 2 เดือน (นับจนถึงวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2564) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั - 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ - 



  เอกสารประกอบการประชุมวาระที่ 8 

  52 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการ ดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง

เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ : - ไม่มี - 

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

คุณสมบัติอื่นๆ : ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใชบ้ริการอยู่

ในช่วง 2ปทีี่ผ่านมา  

 

 

*หมายเหตุ:   นางรัตนา อนุภาสนันท์ ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและ กรรมการอสิระ 

มีผลเมื่อวันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564  
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ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 42 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี – 

 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตร์ (ระบบควบคุม)  

สถาบนัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) / 18 ปี 2562 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  Director Certification Program (DCP) / 263 ปี 2561 

บริษัทไทย (IOD) หรืออ่ืนๆ  Audit Committee Program (ACP) AACP / 30 ปี 2561 

  Director Accreditation Program (DAP) / 137 ปี 2560 

ประสบการณ์การทำงาน  : ก.พ. 2564 – ปัจจบุนั กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร  

การดำรงตำแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 

  2561 – 2562 Executive Financial Consultant บมจ. ธีระมงคล อุตสาหกรรม 

  2562 – 2563 กรรมการอิสระ บมจ. บางปะกง เทอร์มินอล (Be Gistics PCL) 

  2559 – 2561 CFO บมจ. ธนบุรี เฮสท์แคร์ กรุ๊ป 

  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

  2563 – ปัจจุบัน Executive Financial Consultant บจก. อีออนเมด 

  2563 – 2563 Executive Financial Consultant Rajavej Hospital Group. 

  2562 – 2563 Executive Financial Consultant บจก. ไทยเจียระไน กรุ๊ป 

  2561 – 2563 Executive Financial Consultant / Director  

   บจก. อินดิเพนเด็นท์คอมมิวนิเคชั่นเน็ตเวิร์ค 

  2562 – 2562 Executive Financial Consultant Ga Mone Pwint Co.,Ltd.  

   (GMP), Myanmar 

  2561 – 2562 กรรมการอิสระ บจก. ออยล์ อาร์ อาส  

  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบรษิัท 

  2563 – 2563 Executive Financial Consultant บมจ. เจ.เอส.พี. พร็อพเพอร์ตี้ 

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 
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จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 2 เดือน (นับจนถึงวนัประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำป ี2564) 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2563 : การประชุมคณะกรรมการบริษทั - 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 - 

  การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง - 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ แล้ว

เห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัท

มหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับความ

ไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่

เกี่ยวข้องกับการ ดําเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ จึง

เห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ : - ไม่มี - 

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสมบัติต้องห้าม : ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญา ในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

คุณสมบัติอื่นๆ : ไม่เคยเป็นพนักงาน หรือหุ้นส่วนของบริษัทสอบบัญชีภายนอกที่บริษัทฯ ใชบ้ริการอยู่

ในช่วง 2ปทีี่ผ่านมา  

 

 

*หมายเหตุ:  นางสาวสุรวีย์ ชัยธำรงค์กูล ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการอิสระ มีผลเมื่อวันที่ 25 

กุมภาพันธ์ 2564 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 
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เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพ่ือลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน  

ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
 

1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

บุคคลธรรมดา 

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

- ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น  

▪ บัตรประจําตัวประชาชน  

▪ บัตรประจําตัวข้าราชการ  

▪ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหน่ึง  

และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่น หลักฐานประกอบด้วย  

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

2.1 หนังสือมอบฉันทะ(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ  

ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1  

และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1  

และผู้รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  

นิติบุคคล 

1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1  

1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการ

แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

2.1 หนังสือมอบฉันทะ(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ

ฉันทะ 
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2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยผู้แทนนิติบุคคล

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำ

การแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 

1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  

2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1  

และผู้รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น 

3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2  

3.2 ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

แทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะแทน  

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งนี้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดททำคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อม

ด้วย และ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก แบบ ข หรือแบบ ค) จากเว็บไซต์ ของ

บริษัทที่ www.cmc.co.th (นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรม

พัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  

➢ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน  

➢ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  

➢ แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น  

สำหรับกรณีที่ ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถ

มอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี:้- 

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน) ดังนี ้:- 

1.1 ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น) 

1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคน

ใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ กาเครื่องหมายหน้าช่ือ

กรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วม

ประชุมดังกล่าว  
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3. ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันท่ีที่ททำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพัน

ตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอากรแสตมป์ ให้กับเอกสารของท่าน

เมื่อส่งกลับมาที่บริษัท 

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 909/1 อาคาร

ซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 

ภายในวันท่ี 22 เมษายน 2554 เพื่อให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือ

หุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ 

เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง 

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ได้ตั้งแต่วันท่ี 12 เมษายน  

2554 ถึง วันท่ี 26 เมษายน 2564 โดยกรอกข้อมูลยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตร

ประชาชนท่ีเป็นตัวจริง (ท่ีออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียวเท่านั้น) ลงทะเบียน

ได้ที่ https://portal.eservice.set.or.th หรือ สแกน QR code ตามนี ้ 
 

 

ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ e-Service Platform ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 27 เมษายน 2564 เพื่อความ
สะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม  
 

สำหรับการอนุมัติการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น พิจารณาได้จากวิธีการดูที่รูปถ่าย 3 รูปประกอบกับข้อมูลการ

ลงทะเบียน โดยมีเง่ือนไข ดังนี้ 

• ภาพที่ 1 ต้องเป็นภาพหน้าตรงของผู้ถือหุ้น จะต้องไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ และ 

• ภาพที่ 2 ข้อมูลในบัตรประชาชนต้องตรงกับข้อมูลผู้ถือหุ้นท่ีลงทะเบียนเข้ามา  

ได้แก่หมายเลขบัตรประชาชน ช่ือ-นามสกุล และเป็นบัตรประชาชนท่ียังไม่หมดอายุ  และ 

• ภาพที่ 3 รูปหน้าตรงกับบัตรประชาชนต้องเป็นข้อมูลเดียวกับภาพท่ี 1 และ 2 

ทั้งนี้การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ค (Notebook) แท็ปเล็ต (Tablet) และ 

สมาร์ทโฟน (Smartphone) ที่มีกล้องถ่ายรูป ลงทะเบียนผ่านเว็บบราว์เซอร์ (Web Browser) ได้แก่ Google Chrome, 

Safari หรือ Internet Explorer ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการ

ลงทะเบียน และการเข้าร่วมประชุมได้ที่ “คู่มือการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service Platform)” บน

เว็บไซต์ www.cmc.co.th (นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) 
 

*** ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนการลงทะเบียนได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ใน

ระบบ E-AGM ที ่Link: https://www.cmc.co.th/wp-content/uploads/2021/03/SPG016A.pdf 

หรือ แสกน QR code ตามนี ้ 
 

https://portal.eservice.set.or.th/
https://www.cmc.co.th/wp-content/uploads/2021/03/SPG016A.pdf
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ภายหลังจากที ่ผ ู ้ถือหุ ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ e-Service Platform จากนั ้นทางบริษัทฯ จะ

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งผลการลงทะเบียน รวมทั ้งชื ่อผู ้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

(e-Service Platform) ให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัท โดยจะเริ่ม Login เข้าสู่ระบบ ได้ใน

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2554 ต้ังแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และจะแต่งต้ังผู้รับมอบฉันทะ 

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะมอบฉันทะ โปรดส่งเอกสารทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บรษิทัฯ 

ระบุไว้ข้างต้น ส่งทางไปรษณีย์ มายัง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 909/1 อาคาร

ซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 ภายในวันท่ี 

22 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การ

ประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นไปอย่างถูกต้อง  

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งชื ่อผู ้เข้าใช้งาน 

(Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Service 

Platform) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะเริ่ม Log-in 

เข้าสู่ระบบได้ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ตั้งแตเ่วลา 08.00 น. เป็นต้นไป  

หมายเหตุ:  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่เอกสารส่งมาถึงบริษัทฯ ล่าช้ากว่า

กําหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น  

▪ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ e-Service Platform สามารถใช้ หนึ่ง e-mail address ต่อ 

การลงทะเบียนผู้ ถือหุ้น 1 รายเท่านั้น หากผู้เข้าร่วมประชุมเป็นผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายอื่นในเวลาเดียวกัน หรือ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมที่รับมอบฉันทะมาจากผู้ถือหุ้นหลายราย  ***กรุณา

เตรียม e-mail address และชุดอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ Log-in เข้าสู่ระบบ เพื่อร่วมประชุม 

ตามจำนวนผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ***  

▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้ช่ือผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น และในกรณีที่

ชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท โปรดติดต่อ

กลับทางบริษัทฯ ทันทีก่อนวันอังคารที่ 27 เมษายน 2554 เท่านั้น 

3.3 ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท 

ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทขอแนะนําให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
ให้กรรมการอิสระท่านหนึ่งท่านใดได้แก่ นายสมยศ เจียมจิรังกร หรือ ดร.สาธิต อุไรเวโรจนากร เพื่อเข้าร่วมประชุมแทนและ
โปรดส่งเอกสารทั้งหมดตามรายละเอียดการมอบฉันทะที่บริษัทฯ ระบุไว้ข้างต้น ทางไปรษณีย์ มายัง  ฝ่ายเลขานุการบริษัท 
บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้า
ตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้
ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างถูกต้อง  
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การออกเสียงลงคะแนนและวิธีนับคะแนน 

 
1. หนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง  
2. ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและผูร้ับมอบฉันทะตามหนังสอืมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ต้องออกเสียง

ลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ 

3. ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและ
ดูแลหุ้นซึ่งใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้  

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนตนได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร โดยไม่ได้ระบุการลงคะแนนเสียงในหนังสือมอบฉันทะ การออกเสียงลงคะแนนจะใชว้ิธี 
เดียวกับผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้มีคำสั่งระบุการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
มาใน หนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงตามที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะตั้งแต่บริษัทฯ ตรวจสอบ
ความถูกต้องของเอกสาร และทำการลงทะเบียนให้ผู้เข้าร่วมประชุม  

5. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ 
ระบบ e-Service Platform จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” 
ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องกลับมาที่หน้า e-Service Platform ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ โดยการลงคะแนนเสียง
จะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือ
ว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติ อนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที ่ประชุมพิจารณา ทั้งนี้ หากกําหนดเวลา
ลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลาที่ระบบกำหนดได้ โดย
ในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจาก
จำนวนเสียงท้ังหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า e-Service Platform และกดแจ้งความ
ประสงค์ที่ ไอคอน      จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-นามสกุล และคําถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม "ยืนยัน” 
เพื่อส่งคําถามเข้าคิวรอไว้  

7. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้:- 
1) กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
2) กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติมติของที่ประชุมจะเป็นไปตาม

กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว  

3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ขอให้งดออกเสียงในเรื่องนัน้ 

8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในท่ีประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระ 
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ขั้นตอนการลงทะเบียนและนับคะแนน 
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ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ 

 

ข้อ 16.  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง 

 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ท้ังหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะ 

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานท่ีประชุมเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 

 

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจัดใหม้ีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปภีายในสี่ (4) เดือนนับแตว่ันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรยีกว่าการประชุมวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรยีกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดกไ็ด้สดุแต่จะเห็นสมควร 

 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าช่ือกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน 
หรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืน ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบกำหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นท่ีเกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 103 (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535) ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งน้ัน ให้แก่บริษัท 

 
ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
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ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 

 ทั ้งนี ้ สถานที ่ที ่จะใช้เป็นที ่ประชุมจะอยู ่ในจังหวัดอันเป็ นที ่ตั ้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที ่อื ่นใดตามที่
คณะกรรมการจะกำหนดก็ได้ 
 

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นท่ี
จำหน่ายได้แล้วท้ังหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ช่ัวโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณี
นี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม 

 

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

 

ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

 

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอ่ืนมาเป็นของบริษัท 

  (ค)  การทำ แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางส่วนท่ีสำคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

  (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) การเลิกบริษัท 

  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 
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  (ฌ) การดำเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ข้อ 36.   กิจการที่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา 

  (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

  (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล 

  (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

  (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

  (6) กิจการอื่นๆ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไป)  
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550  
 

เขียนที่................................................................. 

วันที่...............เดือน...................พ.ศ......................... 

 

(1) ข้าพเจ้า...............................................................................................สัญชาติ.........................................................

อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................................ตำบล/แขวง..................................................

อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เจ้าพระยามหานคร  จำกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................เสียง 

ดังนี ้

 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 (นาย/นาง/นางสาว)...........................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................ตำบล/แขวง.......................................................... 

      อำเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................................................ 

 E-mail*.......................................................... เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*................................................ 

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถว้น โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจดัส่ง
ช่ือผู้เข้าใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) สำหรับ
การประชุมผู้ถือหุ้นผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได ้
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 นาย...................................................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยู่บ้านเลขที่............................................ถนน..................................ตำบล/แขวง........................................... 

      อำเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................................................. 

 

 ดร. ............................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยู่บ้านเลขที่.........................................................................................ตำบล/แขวง........................................... 

      อำเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................................................... 

 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 
 
 ลงชื่อ............................................................ผู้มอบฉันทะ 
 (..............................................)    
 
 ลงชื่อ........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
 (............................................)    
 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ    ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนที่....................................................... 

วันที่........เดือน...................พ.ศ.................. 

(1) ข้าพเจ้า...............................................................................................สัญชาติ.........................................................

อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................................ตำบล/แขวง..................................................

อำเภอ/เขต........................................จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย์............................................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เจ้าพระยามหานคร  จำกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................เสียง 

ดังนี ้

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................อายุ.............................................ปี

อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................ตำบล/แขวง..........................................................

อำเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................................................

E-mail*.......................................................... เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*................................................ 

 

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถว้น โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจดัส่ง

ช่ือผู้เข้าใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) สำหรับ

การประชุมผู้ถือหุ้นผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ได ้
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 นาย...................................................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยู่บ้านเลขที่............................................ถนน..................................ตำบล/แขวง........................................... 

      อำเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................................................. 

 

 ดร. ............................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยู่บ้านเลขที่.........................................................................................ตำบล/แขวง........................................... 

      อำเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................................................... 

 
คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ ดงันี้ 

 วาระที่ 1 เรื่อง เลือกประธานในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
 

 วาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

 ❍ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แทนข้าพเจา้ 
 
 

 วาระที่ 3   เรื่อง   พิจารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำป ี
 

 วาระที่ 4   เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 
   ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

           ❍ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดประจำปี 2563 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
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  วาระที่ 6  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่าย 
    ปันผลเป็นหุ้นสามัญ 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

   นายสุรพงษ์  ชูรังสฤษฎิ์            

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
                          พลตำรวจโท นพรัตน์  มีปรีชา   

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 นางรัตนา  อนุภาสนันท์        

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 นางสาวสุรวีย์  ชัยธำรงค์กูล       

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

  ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
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วาระที่ 11 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เปน็ไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เปน็การลงคะแนนเสยีงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ัดเจนหรือใน 
กรณีที่ ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 
 ลงชื่อ.................................................ผู้มอบฉันทะ 
 (..............................................)    
 
 ลงชื่อ..............................................ผู้รับมอบฉันทะ 
 (............................................)    
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนที่ระบุไว้ในข้อ (2) โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ระบุไว้ 

(2) ได้ 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท  เจ้าพระยามหานคร  จำกัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา  
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
 วาระที่ เรื่อง  

 ❍  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 

 วาระที่ เรื่อง  

 ❍  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
  
 วาระที่ เรื่อง  

 ❍  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
  
 วาระที่ เรื่อง  เลือกตั้งกรรมการ  ( ต่อ ) 
 ชื่อกรรมการ................................................................................................................ 

  ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
     ชื่อกรรมการ................................................................................................................... 

  ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง             
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
 ชื่อกรรมการ.................................................................................................................. 

 ❍ เห็นด้วย ❍ ไม่เห็นด้วย ❍ งดออกเสียง 
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แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผูถ้ือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian)  
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5 ) พ.ศ. 2550 
 

                                                                                     เขียนที่........................................................ 

                                                                           วันที่..........เดือน...................พ.ศ ............... 

(1) ข้าพเจ้า....................................................................................................................................................................

สำนักงานตัง้อยู่เลขที่.............................ถนน.............................................ตำบล/แขวง..........................................

อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด...........................................รหัสไปรษณีย์......................................

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ................................................................... 

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท  เจ้าพระยามหานคร  จำกัด (มหาชน)  

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั....................................เสียง 

ดังนี ้

(3) ขอมอบฉันทะให้ 

 (นาย/นาง/นางสาว).....................................................................................อายุ.............................................ปี

อยู่บ้านเลขที่.............................ถนน..................................ตำบล/แขวง..........................................................

อำเภอ/เขต................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย์........................................................

E-mail*.......................................................... เบอร์โทรศัพท์ (สำหรับ OTP)*................................................ 

หมายเหตุ: โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถว้น โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย(*) มิเช่นนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจดัส่ง

ช่ือผู้เข้าใช้งาน (Username) รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log-in) สำหรับ

การประชุมผู้ถือหุ้นผา่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ได ้
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 นาย...................................................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยู่บ้านเลขที่............................................ถนน..................................ตำบล/แขวง........................................... 

      อำเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์................................................. 

 

 ดร............................................................................................อายุ......................................ปี 

  อยู่บ้านเลขที่.........................................................................................ตำบล/แขวง........................................... 

      อำเภอ/เขต................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย์.................................................... 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา โดยการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 

   ❍ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทัง้หมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 

❍ มอบฉันทะบางส่วน คือ 

❍ หุ้นสามัญ...............................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสียง 

               ❍ หุ้นบุริมสิทธิ..........................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.............................เสียง 
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดท้ั้งหมด...............................เสียง 
 

(5) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมคร้ังนี้ดังนี้ 
 

 วาระที่ 1 เรื่อง เลือกประธานในทีป่ระชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 
 

 วาระที่ 2   เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 

 ❍ ให้ผู้รับมอบฉันทะรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แทนข้าพเจา้ 
 

 วาระที่ 3   เรื่อง   พิจารณารับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2563 และรายงานประจำป ี
 
 วาระที่ 4   เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ 
   ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

           ❍ (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
 

สมยศ เจียมจิรังกร 68 

69/372 หมู่ที่ 12 ศาลาธรรมสพน ์

ทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

สาธิต  อุไรเวโรจนากร 58 

56/46 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านมัณฑนา ซอยวัดพระเงิน ปลายบาง 

บางกรวย นนทบุรี 11130 
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 วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดประจำปี 2563 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง   ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
 
  วาระที่ 6  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่าย 
    ปันผลเป็นหุ้นสามัญ 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้  

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
 
 วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ 
   การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
 
 วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้ 

   นายสุรพงษ์  ชูรังสฤษฎิ์            

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
                          พลตำรวจโท นพรัตน์  มีปรีชา   

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
 นางรัตนา  อนุภาสนันท์        

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
 นางสาวสุรวีย์  ชัยธำรงค์กูล       

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง   ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
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 วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
 
 วาระที่ 10 เรื่อง พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
 
 วาระที่ 11  เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)  

 ❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

  ❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

 ❍ เห็นด้วย..................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย..................เสียง  ❍ งดออกเสียง.............เสียง 
  

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เปน็ไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉนัทะนี้ให้ถือว่าการ
ลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เปน็การลงคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น 

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ัดเจนหรือในกรณีที่ 
ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบไุว้ข้างตน้ รวมถึงกรณีทีม่ีการแก้ไข
เปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุก
ประการตามที่เห็นสมควร 

 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
 
 

                      
 ลงชื่อ.................................................ผู้มอบฉันทะ 

 (..............................................)    

 ลงชื่อ..............................................ผู้รับมอบฉันทะ 

 (............................................)    
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หมายเหต ุ
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีทีผู่้ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คสัโตเดียน 

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 

(1)  หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุน้ให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
(2)  หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ไดร้ับอนุญาตประกอบธุรกจิ คัสโตเดียน (Custodian) 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดยีวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลอืกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถอืหุ้นของบริษัท  เจ้าพระยามหานคร  จำกัด (มหาชน) 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 นาฬิกา 
โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
   วาระที่...........................เรื่อง..................................................................................... ...................... 

❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

❍  เห็นด้วย................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย.................เสียง    ❍  งดออกเสียง...............เสียง 
 
   วาระที่...........................เรื่อง............................................................................................................ 

❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

❍  เห็นด้วย................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย.................เสียง    ❍  งดออกเสียง...............เสียง 
 
   วาระที่...........................เรื่อง..................................................................................... ....................... 

❍ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมสีิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

❍ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

❍  เห็นด้วย................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย.................เสียง    ❍  งดออกเสียง...............เสียง 
 
   วาระที่...........................เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 

ชื่อกรรมการ............................................................................................................................... 

❍ เห็นด้วย................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย.................เสียง    ❍  งดออกเสียง...............เสียง 

ชื่อกรรมการ................................................................................................................................ 

❍  เห็นด้วย................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย.................เสียง    ❍  งดออกเสียง...............เสียง 

ชื่อกรรมการ................................................................................................................................. 

❍  เห็นด้วย................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย.................เสียง    ❍  งดออกเสียง...............เสียง 

ชื่อกรรมการ................................................................................................................................. 

❍  เห็นด้วย................เสียง  ❍  ไม่เห็นด้วย.................เสียง    ❍  งดออกเสียง...............เสียง 
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ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-สกุล : นายสมยศ เจียมจิรังกร 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 68 

ที่อยู ่ : 69/372 หมู่ที่ 12 แขวงศาลาธรรมสพน์  

  เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 

 

ตำแหน่งปัจจบุัน : กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี - 

การศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิตมหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

  ปริญญาตร ีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : Director Certification Program (DCP) / 7 ปี 2544 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย (IOD) หรืออ่ืนๆ     

ประสบการณ์การทำงาน  : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  

    กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร  

การดำรงตำแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 

  2550 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. ควอลลิเทค 

  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

  - ไม่มี -  

  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบรษิัท 

  - ไม่มี - 

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 18 กรกฏาคม 2550 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 12 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม : วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ : - ไม่มี - 

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
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ประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ 

 

ชื่อ-สกุล : ดร.สาธิต  อุไรเวโรจนากร 

สัญชาต ิ : ไทย 

อายุ : 58 

ที่อยู ่ : 56/46 หมู่ที่5 หมู่บ้านมัณฑนา ซอยวัดพระเงิน  

  ถนนตลิ่งชัน-สุพรรณ ต.ปลายบาง อ.บางกรวย นนทบุรี 

ตำแหน่งปัจจบุัน : กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี - 

การศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต มหาวทิยาลัยรัตนบัณฑิต 

  ปริญญาโท  บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์   

  ปริญญาตร ี บัญชบีัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร์ 

การผ่านหลักสูตรอบรมของ : Director Accreditation Program (DAP) / 70 ปี 2551 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย (IOD) หรืออ่ืนๆ     

ประสบการณ์การทำงาน  : 2550 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ บมจ. เจ้าพระยามหานคร  

การดำรงตำแหน่งในบรษิัทจดทะเบียนอื่น 

  - ไม่มี - 

  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใชบ่ริษัทจดทะเบียน) 

  2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอเชียโภคภัณฑ์การค้า จำกัด 

  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท โปรแอคเค้าท์ แอนด์ ออดิท  จำกัด  

  2558 – ปัจจุบัน  กรรมการผู้จัดการ บจก. เอส.เอส.พี. การบัญชีและตรวจสอบบัญชี 

  2545 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บจก. ซีลิงค์ ชิปปิ้ง แอนด์ ชาร์เตอริ่ง จำกัด 

  การดำรงตำแหน่งในกิจการที่เกี่ยวข้อง/แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบรษิัท 

  - ไม่มี - 

วันที่ได้รับตำแหน่งเป็นกรรมการ : 18 กรกฏาคม 2550 

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 12 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) 

การมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระการประชุม : วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 

การดำรงตำแหน่งในบริษัทที่อาจ : - ไม่มี - 

ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ 

คุณสมบัติต้องห้าม : 1. ไม่มีประวัติการกระทำความผดิอาญาในความผิดที่เกี่ยวกบัทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต 

  2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 



  เอกสารแนบ 5 

 

79 

คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 

คุณสมบัติ “กรรมการอิสระ” ของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 

กำหนดคุณสมบตัิ “กรรมการอิสระ” ตามสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรพัย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีคุณสมบตัิเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ :- 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจำนวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียง 

2. ห้ามเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ ผูม้ีอำนาจควบคุมในช่วง 2 

ปีก่อนหน้าผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจากการเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผูม้ีอำนาจ

ควบคุม ไม่ถึง 2 ปี 

3. ห้ามเป็นบุคคลทีม่ีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบยีนตามกฎหมายกับกรรมการหรือผู้บริหาร 

4. ห้ามทำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นท่ีมีนัย หรือผูม้ีอำนาจควบคมุของนิติบุคคลที่ทำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ารายการ ≥ 

20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่าในช่วง 2 ปีก่อนหนา้ 

5. ห้ามเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ ผูม้ีอำนาจควบคมุ ในช่วง 2 ปีก่อน

หน้า 

6. ห้ามเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืนหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ใหบ้ริการที่มีการ

บริการเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้า 

* กรณีบุคคลทีม่ีคุณสมบตัิไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัท

แสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 ว่าไมม่ีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นท่ีเป็นอิสระ และต้องปิด

เผยข้อมลูที่กำหนดในหนังสือนดัประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกีย่วข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบรษิัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็น

กรรมการที่มีส่วนร่วมบรหิารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มิอำนาจควบคมุในกิจการดังกล่าว 

9. ไม่มลีักษณะอื่นท่ีทำให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ 

10. กรรมการอิสระเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกนั (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

11. ภายหลังไดร้ับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการใหต้ัดสินใจ

ในการดำเนินงานกิจการของบริษัท  ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพ่ีน้อง ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผูม้ีอำนาจ

ควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรปูแบบองค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการ

ตัดสินใจในการดำเนินงาน 



 


