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สารบัญ 
 

 

❖ เอกสารประกอบวาระการประชุม หน้า 

▪ หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2565 2 

▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 (วาระที่ 1) 9  

▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 แบบ 56-1 One Report ปี 2564 (วาระที่ 2 และ 3 ) 26 

▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ประวัตปิระวัติบุคคลที่เสนอเพ่ือแต่งตั้งเป็นกรรมการ (วาระที่ 5) 27  

▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 คุณสมบัติกรรมการอิสระ (วาระที่ 5) 35 

 

❖ เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม  

▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น   36 

▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2  เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพ่ือลงทะเบียน  39 

เข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียง 

ลงคะแนน และวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ    46 

▪ สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.4 หนังสือมอบฉันทะ       47 
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ที ่CMC สล. 004/2565   
 

วันที ่25 มีนาคม 2565    
 
เรื่อง  ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 
เรียน  ท่านผู้ถือหุ้น 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.  ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564         

2. แบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 พร้อมงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
3. ประวัตกิรรมการประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
4. คุณสมบัติกรรมการอิสระประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
5. การเข้าร่วมประชุม 

5.1 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
5.2 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ ขั้นตอนการ

ลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 
5.3 ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะ (กรณีมอบหมายให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ) 
5.4 หนังสือมอบฉันทะ 

  ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ก าหนดให้มีการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 
เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชก าหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2563 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื ่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ 
ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2  

  ส าหรับการก าหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 บริษัทได้ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท
เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565 แต่เมื่อครบ
ก าหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีการเสนอระเบียบวาระอื่นใดเข้ามายังบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมตามมติ คณะกรรมการ
บริษัท ดังต่อไปนี้ 

วาระที่  1.   รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ที่ได้จัดประชุมเมื่อวัน
อังคารที ่27 เมษายน 2564 แล้วเสร็จ โดยมีส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 
ฉบับดังกล่าวได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับ
ดังกล่าว 
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การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 35 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 

 
วาระที่ 2.    รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2564  

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบรายงาน 56-1 
One Report ป ี2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้  

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการพิจารณาแล้ว มีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ตามที่เสนอ  

  การลงมต ิวาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 
 
วาระที่ 3.   พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  งบการเงินรวมประจ าปีซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม ส าหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ที่ผู ้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองว่าถูกต้อง และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 หน้าที่ 155 ถึงหน้าที่ 164  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2   

 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมประจ าปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2564 ตามรายละเอียดในแบบรายงาน 56-1 One Report ปี 2564 หน้าที ่155 ถึงหน้าที่ 164 

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 35 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 
    

วาระที่ 4.   พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธปิระจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล  
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษี

เงินได้นิติบุคคลส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการและหลังหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ 
ได้ก าหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานตามปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยส าคัญ โดย
การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ อาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรพอที่จะ
ท าเช่นนั้นได้ และให้รายงานการจ่ายเงินปันผลระกว่างกาลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในคราวต่อไป  ทั้งนี้ 
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
สภาพคล่องของบริษัทฯ แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นใดในอนาคต และปัจจัยอื่นๆ ที่
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เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เห็นสมควร 
และการด าเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2564 บริษัทฯ มีผลก าไรสุทธิในงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 69,489,544 
บาท และก าไรสะสมจ านวนรวม 811,587,987 บาท โดยบริษัทฯ ไม่มีภาระต้องจัดสรรเงินทุนส ารองตามมาตรา 
116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอจ่ายเงิน
ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2564 ในอัตรา 0.04 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจ านวน 41,142,823.80 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 59.21 ของก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฎอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ 
วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2565 โดยก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565  

ทั้งนี้  โดยมีสรุปข้อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้ 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2564  ปี 2563 

1.  ก าไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท) 
    ** ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

69,489,544.00  22,283,854.00 

2.  จ านวนหุ้น 1,028,570,595 1,000,000,000 

3.  รวมเงินปันผลจ่ายต่อหุ้น   (บาท:หุ้น) 
      3.1  เงินปันผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น)                                                      
      3.2  เงินปันผลประจ าปี  (บาท:หุ้น) แบ่งจ่ายเป็น 
            3.2.1  เงินสด 
            3.2.2 หุ้นปันผล 

0.04 
- 

0.04 
- 

0.0324 
- 

0.00324 
0.02916 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 41,142,823.80 32,400,000.00 

5.  สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ) 59.21 145.40 
 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นว่าที ่ประชุมผู ้ถือหุ ้นสมควรอนุมัติ การจ่ายเงินปันผล ตาม
รายละเอียดทีน่ าเสนอ 

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อท่ี 35 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 
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วาระที่ 5.  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 
 ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 17 กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี โดยข้อบังคับของบริษัทได้ก าหนดการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 
โดยใช้คะแนนเสียงข้างมาก และบริษัทจะใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ส าหรับ
กรรมการผู้อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดที่ต้องออกตามวาระ ได้แก่   

 
1.  ดร. สันติ   กีระนันทน์  กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

2.  นายสมยศ  เจียมจิรังกร  กรรมการอิสระ 
      กรรมการตรวจสอบ 
      กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
3.  น.ส.อนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์  กรรมการ 
      กรรมการบริหาร 
    กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

  4.  ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ แพทยานันท์  กรรมการ   
 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาจากคุณสมบัติของกรรมการตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อก าหนดเกี่ยวกับกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ 
ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นว่าทุกท่านเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มี
ความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัท ปฎิบัติงานในฐานะกรรมการที่
ผ่านมาได้เป็นอย่างดี มีประวัติการเข้าร่วมประชุมที่ดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม
ต่างๆ โดยในส่วนท่านที่เป็นกรรมการอิสระก็สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี ่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ท่าน ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ
คุณสมบัติกรรมการอิสระ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ความเห็นคณะกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเลือกกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง  4  ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง  
และเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับดูแลกิจการตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติ
และความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะ
ได้จัดให้มีข้ึนเป็นประจ าในแต่ละปี ซึ่งในปีนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด   

ทั้งนี้ บุคคลที่ได้รับการเสนอชื ่อในครั ้งนี ้ได้ผ่านกระบวนการกลั ่นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังของ
คณะกรรมการบริษัทแล้วว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีความรู้ ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
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ด าเนินงานของบริษัท อย่างไรก็ตามแม้ว่ามีกรรมอิสระ 1 ท่าน ที่ด ารงต าแหน่งกรรมการมาเกิน 9 ปี คือนายสมยศ 
เจียมจิรังกร แต่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์อัน
จ าเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงเสนอให้มีการเลือกตั้งกลับเข้าด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระ  

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 
 

วาระที่ 6.   พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2565 
 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  ในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ 
ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ 
ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกับประโยชน์ที่ได้รับจากกรรมการ เพื่อจูงใจ
และรักษากรรมการที่มีคุณภาพตามที่ต้องการ โดยมีการพิจารณาแนวปฏิบัติที่บริษัทจดทะเบียนอื่นในอุตสาหกรรม
เดียวกันใช้ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการในปี 2565 คงเดิม
เท่ากับปี 2564  คือเป็นวงเงินค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะ
จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

*  กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถึงบริษัทย่อย ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ 

ก าหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ                                                                  (บาท/ครั้ง) 

คณะกรรมการ 
ปี 2565 (ปีที่เสนอ) ปี 2564 

ประธาน กรรมการ ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 35,000 20,000 35,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 30,000 20,000 30,000 20,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 22,000 17,000 22,000 17,000 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 22,000 17,000 22,000 17,000 
ก าหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวม                                                                       (บาท/ปี) 
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 5,000,000 5,000,000 
ก าหนดวงเงินบ าเหน็จกรรมการ                                                                             (บาท/ปี)      
ค่าบ าเหน็จประธานกรรมการไม่เกิน 300,000 300,000 
ค่าบ าเหน็จกรรมการต่อคนไม่เกิน 200,000 200,000 
ผลประโยชน์อื่นใด (ไม่รวมถึงสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)                                         (บาท/ปี)      
ค่าประกันสุขภาพกรรมการต่อคน 18,000 17,849 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงิน
ค่าตอบแทนรวมไม่เกิน 5,000,000.- บาทต่อปี ซึ่งค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่ไม่
เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตามรายละเอียดที่น าเสนอ 

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 

 
วาระที่ 7.  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565  

ข้อเท็จจริงและเหตุผล  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอความเห็นจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท  ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2565  
โดยก าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้  เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ คูเปอร์ส เอบี
เอเอส จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวนี้ได้ 

รายชื่อผู้สอบบัญชี CPA No. จ านวนปีที่เป็นผู้ลงนาม
ในงบการเงิน 

จ านวนปีที่ได้รับแต่งต้ัง
เป็นผู้สอบบัญชี 

1. นางสาวนภนุช   อภิชาตเสถียร  5266  3 ป ี(2561-2563) 4 ป ี(2561-2564) 

และ/หรือ 

2. นางสาวศนิชา  อัครกิตติลาภ 8470 1 ป ี(2564) 2 ป ี(2563-2564) 

และ/หรือ 

3. นางสาวสกุณา  แย้มสกุล 4906  - 1 ป ี(2564) 

 ผู้สอบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวนรวม 1,953,000 บาทต่อ
ปี ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2564 ทั้งนี้ จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทจดทะเบียนหลายแห่ง บริษัท  
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นที่ยอมรับ และมีความน่าเชื่อถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ ซึ่งจะท าให้มาตรฐานการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอยู่ในระดับสากล ตลอดจนไม่มี
ความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท นอกจากนั้นยังไม่มีส่วนได้เสียกับ
บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด   
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ส าหรับค่าบริการอื่น (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบัญชี ที่ผ่านมา บริษัทไม่มีการรับบริการอื่นจากบริษัท
สอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 และ/หรือ นางสาว
ศนิ ช า  อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรือ นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4906 จาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ฯ คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จากเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2565 โดยก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวน 1,953,000 บาทต่อปี   

การลงมต ิวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1  

 
วาระที่ 8.   เรื่องอื่นๆ (ถ้าม)ี 
 

ทั้งนี้ บริษัท ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 
2565 (Record Date) ในวันที ่9 มีนาคม 2565  

อนึ่ง เนื่องจากในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดประชุมและถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
เท่านั้น ดังนั้นท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลหนึ่งบุคคล
ใด หรือให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตน โปรดศึกษารายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.2 เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงเพื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม วิธีมอบฉันทะ 
ขั้นตอนการลงทะเบียน การออกเสียงลงคะแนน และวิธีนับคะแนน ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 
         โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ 
           
                                                                                                  
      (นายแพทย์วิเชียร  แพทยานันท์ และ นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์) 
               กรรมการผู้มีอ านาจ  
 

อนึ ่ง ผู ้ถ ือหุ ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมได้ใน เว็บไซต์ของบริษัทที่ 
www.cmc.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป และสามารถส่งค าถามเกี่ยวกับ
ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ล่วงหน้าได้ที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (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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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมือ่วนัองัคารที ่27 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ดว้ยการประชุมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) *** 
ณ หอ้งประชุมบรษิทั ชัน้ 5 อาคารซเีอม็ซ ีทาวเวอร ์

เลขที ่909/1 ถนนสมเดจ็พระเจา้ตากสนิ แขวงดาวคะนอง เขตธนบุร ีกรุงเทพมหานคร 

กรรมการท่ีเข้าประชุม 
1. ดร. สนัต ิ  กรีะนนัทน์  ประธานกรรมการบรษิทั/ ประธานกรรมการบรหิาร 

  ความเสีย่ง  /  กรรมการอสิระ  
2. ศ.กติตคิุณ ดร.อจัฉรา จนัทรฉ์าย           ประธานกรรมการตรวจสอบ /  

                        กรรมการอสิระ 
3. นางรตันา   อนุภาสนนัท ์ ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน /  

                                                      กรรมการอสิระ 
4. นายสรุพงษ์  ชรูงัสฤษฎิ ์ กรรมการตรวจสอบ /  

  กรรมการอสิระ 
5. นายสมยศ เจยีมจริงักร          กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและก าหนด 

                                                      คา่ตอบแทน / กรรมการอสิระ 
6. ดร.สาธติ อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
7. นางสาวสรุวยี ์  ชยัธ ารงคก์ลู กรรมการบรหิารความเสีย่ง  / กรรมการอสิระ 
8. พลต ารวจโท นพรตัน์ มปีรชีา กรรมการอสิระ 
9. นายแพทยว์เิชยีร แพทยานนัท ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร / ประธานกรรมการบรหิาร/                       

                                                      กรรมการ 
10. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการสรรหาฯ / กรรมการบรหิาร / กรรมการ 
11. วา่ทีร่อ้ยตร ีวโิรจน์ แพทยานนัท ์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายราชการสมัพนัธ/์ กรรมการ 
12. นายวุฒพิงษ์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 

 
ผูบ้ริหารบริษทัและบริษทัย่อยท่ีเข้าประชุม 

1. นายจรญั  เกษร รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
2. นายทรงศกัดิ ์ นิกรมาลากุล        ผูช้ว่ยประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นางสาวนิธดิา รชัตารมย ์ กรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั สยามนคร จ ากดั 
4. นายฤกษ์รบ เพชรน้อย ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายโครงการ 
5. นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ี(CFO) / 

  เลขานุการบรษิทั 
6. นายอนุลกัษณ์   วงศส์ าอาง ผูอ้ านวยการกลุ่มงานบญัช ี(CAO)  
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ผูส้อบบญัชีท่ีเข้าประชุม   
จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ( PWC ) 

1. นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร (Partner) 
2. นางสาวศนิชา อคัรกติตลิาภ (Partner) 
3. นางสาวกุลธดิา วริตักพนัธ ์(Director) 
4. นางสาวชลธชิา อนนัตสขุ (Manager) 
5. นางสาวมานิตา เจรญิธรรมโชค (Manager) 

 
ผูเ้ข้าร่วมประชุม 
จากบรษิทั ส านกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จ ากดั 

1. นางสาวพรพไิล  โกศลประภา    ทีป่รกึษากฎหมาย  
 
เริม่ประชุมเวลา 9:10 น. 

 นายวรัทภพ  แพทยานันท์  ผู้จ ัดการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์  ท าหน้าที่  ผู้ด าเนินการประชุม 
(“ผูด้ าเนินการประชุม”) ไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้และแจง้ต่อทีป่ระชุมใหไ้ดท้ราบถงึสรุปจ านวนการลงทะเบยีน
เขา้ร่วมประชุมของผูถ้อืหุน้  ดงันี้:- 
 การประชุมในครัง้นี้ มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและรบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุม รวมเป็น
จ านวนทัง้หมด 27 ราย  นบัรวมจ านวนหุน้ได ้633,768,300 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 63.38 ของหุน้ทีจ่ าหน่าย
ไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม โดยขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 33 ซึง่มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัองคป์ระชุม
ว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้ตอ้งมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย 
หรอืไม่น้อยกวา่กึง่หนึ่งของจ านวนผูถ้อืหุน้ทัง้หมด และตอ้งมจี านวนหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
หุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม 

จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุมจงึกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและที่ปรกึษากฎหมาย 
ของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุมทัง้นี้ ตวัแทนสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ไดม้อบฉันทะให้ นางสาว ธรีนุช พรหม
โชต ิอาสาพทิกัษ์สทิธผิูถ้อืหุน้เป็นผูส้งัเกตการณ์เขา้ร่วมการประชุม  
 
ผูด้ าเนินการประชุม ไดม้อบหมายใหน้างสาวพรพไิล โกศลมประภา ทีป่รกึษากฎหมาย ชีแ้จง้รายละเอยีดการ
ประชุม ดงันี้:- 

นางสาวพรพไิล โกศลประภา ทีป่รกึษากฎหมาย ชีแ้จงเกีย่วกบัวธิกีาร ล าดบัขัน้ตอนการประชุม การ
ออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี้ 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ก าหนดให ้1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง ผูถ้อืหุน้จะมคีะแนน
เสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ทีถ่อือยูห่รอืรบัมอบฉนัทะมา 

2. ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใด ผูถ้อืหุน้จะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ 
โดยการประชุมครัง้นี้ไม่มผีูถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในวาระใด แต่เพือ่สนบัสนุนความเป็นบรษิทั
ธรรมาภบิาลทีด่ ีกรรมการซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ และไดเ้ขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ไดข้อลงคะแนน
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เสยีงแบบงดออกเสยีงไวล้่วงหน้าแลว้ส าหรบัวาระที ่6 ซึ่งเป็นวาระทีพ่จิารณาการเลอืกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 

3. ในการลงมตทิีป่ระชุม บรษิทัขอใหเ้ฉพาะผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะคดัคา้นหรอืงดออกเสยีง ลงคะแนนผา่น
ระบบ โดยผูด้ าเนินการประชุมจะถามในทุกๆ วาระว่าจะมผีูใ้ดคดัคา้นหรอืงดออกเสยีงหรอืไม่ หากผู้
ถอืหุ้นประสงค์จะคดัค้านหรอืงดออกเสยีง ผู้ถอืหุ้นจะต้องลงคะแนนในระบบ โดยกลบัไปยงัระบบ 
DAP e-Shareholder Meeting และกดปุ่ มลงคะแนนและเลอืกว่าประสงคท์ีจ่ะไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออก
เสยีง บรษิทัฯ จะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีงดงักล่าวนัน้ หกัออกจากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุมและ/หรอืออกเสยีงลงคะแนน ดงันัน้ ในส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดระบบจะนับเป็น
คะแนนเสยีงทีล่งคะแนนเหน็ดว้ยในวาระนัน้ๆ โดยอตัโนมตั ิทัง้นี้ เจา้หน้าทีจ่ะแสดงผลคะแนนในแต่
ละวาระใหผู้ถ้อืหุน้ไดร้บัทราบ ตามสไลดด์า้นหน้า 

4. ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะที่ผูม้อบฉันทะได้ระบุการออกเสยีงลงคะแนนไวแ้ล้วว่าเหน็ชอบหรอืคดัค้าน 
หรอืงดออกเสยีงในหนังสอืมอบฉันทะในวาระใด ๆ ไม่ตอ้งลงคะแนนในระบบ บรษิทัฯ จะนับคะแนน
จากหนังสอืมอบฉันทะ แต่ส าหรบัผูร้บัมอบฉันทะทีผู่ม้อบฉันทะไม่ไดร้ะบุการออกเสยีงลงคะแนนมา
ในหนังสอืมอบฉันทะกข็อใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระเหมอืนกบัผูถ้อืหุน้ทีม่า
ประชุมดว้ยตนเอง 

5. จ านวนคะแนนเสยีงของผู้ถอืหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากอาจมผีู้
ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะบางทา่นมาเขา้ร่วมประชุมเพิม่เตมิในระหวา่งทีด่ าเนินการประชุม 

6. มตทิีป่ระชุมเพือ่อนุมตัวิาระต่างๆ ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 จะเป็นดงันี้ 
6.1 ระเบยีบวาระที่ต้องได้รบัมตอินุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่งมาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน ได้แก่ ระเบยีบวาระที่ 2 ระเบยีบวาระที่ 4 ระเบยีบวาระที่ 5 ระเบยีบวาระที่ 8  
และระเบยีบวาระที ่10 ซึง่บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

6.2 ระเบียบวาระที่ต้องได้รบัมติอนุมตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ไดแ้ก่ระเบยีบวาระที ่9 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนับคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ซึง่มาประชุม 

6.3 ระเบยีบวาระทีต่อ้งไดร้บัมตอินุมตัดิว้ยคะแนนไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบยีบวาระที ่6 และระเบยีบวาระที ่7 ซึ่งบรษิทัจะค านวณฐาน
คะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

6.4 ระเบยีบวาระเพือ่ทราบ ไดแ้ก่ ระเบยีบวาระที ่3  
7. การประชุมจะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุม โดยจะมกีาร

น าเสนอขอ้มูลประกอบระเบยีบวาระและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอความคดิเห็น หรอืซกัถามใน
ระเบยีบวาระนัน้ๆ ค่ะ หากผูถ้อืหุน้จะเสนอหรอืซกัถามเรื่องที่นอกเหนือจากวาระนัน้ๆ ขอใหเ้สนอ
หรอืซกัถามเมื่อการประชุมได้ด าเนินมาถงึวาระที่ 11 พจิารณาเรื่องอื่นๆ โดยผูถ้อืหุน้ที่ประสงค์จะ
เสนอความเหน็หรอืมขีอ้ซกัถาม จะตอ้งกลบัไปยงัระบบ DAP e-Shareholder Meeting และกดปุ่ มสง่
ค าถาม โดยพมิพป์ระเดน็ค าถามเบือ้งตน้ จากนัน้ผูถ้อืหุน้ตอ้งกดปุ่ มยนืยนัเพือ่ส่งค าถามใหก้บับรษิทั 
เมื่อถงึช่วงทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม ผูถ้อืหุน้ทีส่ง่ค าถามเขา้ระบบจะตอ้งซกัถามดว้ยตนเองอกี
ครัง้ ผู้ด าเนินการประชุมจะขานชื่อผู้ถือหุ้น โดยหน้าจอของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าวจะขึ้นให้เปิด
ไมโครโฟน (Unmute Me) เพือ่ถามค าถามต่อทีป่ระชุม 

 หลงัจากนัน้นางสาวพรพไิล โกศลประภา ทีป่รกึษากฎหมาย ไดเ้ปิดโอกาสใหท้ีป่ระชุมซกัถามขอ้มลู
เพิม่เติม และไม่มผีู้ถือหุ้นมขี้องสยัใด ๆ ผู้ด าเนินการประชุม จึงแจ้งให้ผู้มาประชุมทราบว่า บรษิัทฯ ได้
ด าเนินการเผยแพร่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ใหผู้ถ้อื
หุน้ทราบตัง้แต่วนัที่ 26 มนีาคม 2564 และไดจ้ดัสง่หนงัสอืเชญิประชุมพรอ้มดว้ยเอกสารประกอบการประชุม
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ก่อนวนัประชุม ตัง้แต่วนัที ่12 เมษายน 2564 จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุม ไดด้ าเนินการประชุม 
ตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
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ระเบียบวาระท่ี 1  เลือกประธานในท่ีประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ  เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัทได้มมีติแต่งตัง้ ดร.สนัติ กีระ

นันทน์ เป็นประธานกรรมการบรษิทัและได้แจ้งตลาดหลกัทรพัยเ์ป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ โดยประธานกรรมการ
บรษิทัฯ จะเป็นผู้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทั จงึไม่
จ าเป็นตอ้งเสนอวาระนี้ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้อกีต่อไป 
 มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จงึไม่ตอ้งพจิารณาวาระนี้อกีต่อไป 

 
ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2563 
 ประธานฯ รายงานความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ว่ารายงานการประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 ดงักล่าว ไดจ้ดัท าอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้องแลว้ จงึเสนอต่อทีป่ระชุม
เพือ่พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2563 เมื่อวนัที ่29 เมษายน 2563 ซึง่ไดจ้ดัท า
รายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบรษิัทแล้ว โดยมรีายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุมวาระที ่2 ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทุกทา่นพรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมไปแลว้เชน่กนั จงึเสนอใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2563 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว 
    

 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ด้วยคะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  709,721,900 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม  709,721,900 100.0000 
หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  
 

ระเบียบวาระท่ี 3  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2563 และรายงาน 
                                      ประจ าปี 2563 ตามแบบ 56-1 One Report 
 นายแพทยว์เิชยีร แพทยานนัท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ใน
ปี 2563 ที่ผ่านมาเป็นปีที่มคีวามท้าทายสูง เนื่องจากเกิดภาวะการแพร่ระบาดโควดิ 19 ที่เกิดขึ้นทัว่โลก 
อย่างไรกต็าม ทางบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ไปมสีว่นรว่มในการชว่ยเหลอืสงัคม ในการเขา้ดแูลผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี เชน่  
            - กลุ่มพนกังาน ไดจ้ดัตัง้คณะกรรมการป้องกนัการแพร่ระบาดไวรสัโควดิ 19 ไดเ้พิม่ความปลอดภยั
แก่พนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อมอบความเชื่อมัน่ให้กบัพนักงาน และผู้ที่มาตดิต่อด้วยการพ่นน ้ายาฆ่าเชื้อ
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ป้องกนัไวรสั ครอบคลุมทุกพืน้ทีส่ านักงานใหญ่ อนัเป็นผลดใีนการทีไ่ม่มพีนักงานในบรษิทัป่วยไดร้บัเชื้อโค
วดิเพิม่เตมิแต่อย่างใด 
 - กลุ่มลูกค้าและลูกบ้าน ทางบรษิทัฯ ได้มกีารปรบัวธิกีารท างานในส่วนของส านักงานขาย สร้าง
ความเชือ่มัน่ในการสูว้กิฤตไวรสัโควดิ 19    
 - สว่นนิตบิุคคลอาคารชุด ไดม้กีารรณรงค ์ตลอดจนชุมชนทีไ่ดเ้ขา้ไป Big Cleaning ท าความสะอาด
ครัง้ใหญ่ เพื่อมอบความห่วงใยและเตมิเตม็ก าลงัใจใหก้บัชุมชน ทัง้นี้ ไดม้อบอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการป้องกนั
การแพร่ระบาดโควดิ 19 ใหก้บัลกูคา้ดว้ย  
 ผลการด าเนินของบรษิทั 
 เนื่องจากบรษิทัฯ พบวา่การแพร่ระบาดของเชือ้โควดิ 19 จะมผีลกระทบกบัรายไดข้องบรษิทัฯ อย่าง
แน่นอน ทางบริษัทฯ จึงได้มีการปรับระบบการท างานภายใน ด้านต้นทุนและค่าใช้จ่าย มีการ Lean 
กระบวนการท างาน โดยจากขอ้มลู Financial Highlight ทีส่ าคญัจะพบวา่ปี 2563 แมร้ายไดข้องบรษิทัฯ ลดลง
ไป 15% เมื่อเทยีบกบัปี 2562 แต่ในสว่นของก าไรสุทธิของปี 2563 เพิม่ขึน้จากปี 2562 ประมาณ 142% คดิ
เป็น 2.4 เทา่ เมือ่คดิก าไรขัน้ตน้ยงัคงรกัษาก าไรอยูท่ีร่ะดบั 37% ลดไป 1% เมือ่เทยีบกบัปี 2562 ในสว่นของ
ก าไรสุทธดิขีึน้ คดิเป็น 4.92% เมื่อเทยีบกบัของปี 2562 อยู่ทีร่ะดบัประมาณ 1.69% ส าหรบัสดัสว่นหนี้สนิต่อ
ทุน หรอือตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ เมื่อปี 2563 ยงัคงมหีนี้ค่อนขา้งต ่าอยู่ทีร่ะดบัประมาณ 1.1 เท่า 
เมือ่เทยีบกบัปี 2562  
 ผลประกอบการในปี 2563 บรษิัทมกี าไรประมาณ 59 ล้านบาท โดยมกี าไรต่อหุ้นคดิเป็น EPS 
เท่ากบั 0.06 ซึ่งมากกว่าปี 2562 ที่ม ีEPS เท่ากบั 0.02 (ตามภาพรูปที่ 3.1) ซึ่งผลประกอบการปี 2563 
โดยรวมบรษิทัมรีายได้ลดลงแต่ก าสุทธเิพิม่ขึน้ ซึ่งรายได้ส่วนใหญ่มาจากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์ 85% 
จ านวน 1,210 ลา้นบาท จากกลุ่มงานก่อสรา้ง 11%  และจากกลุ่มอื่นๆ ประมาณ 4%  
 รายได้จากการพฒันาอสงัหาริมทรพัย ์ 
 - มาจากสดัสว่นของแต่ละประเภทโครงการฯ ดงันี้ 
                   1. Low-Rise Condo 60% 
        2. Hi-Rise Condo 39% 
        3. Housing 1%  
 - หากแยกตาม Brand จะมสีดัสว่นรายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ดงันี้ 
        1. โครงการ Chateau In Town 68% 
        2. โครงการ Bangkok Horizon 29% 
        3. โครงการ Bangkok Feliz 2% 
        4. โครงกร The Rich 1% 
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รปูที ่3.1 ผลประกอบการประจ าปี 2563 
 รายได้จากการรบัเหมาก่อสร้าง 
 - ปี 2563 มรีายได้รบัเหมาก่อสร้างที่ 565 ล้านบาบ ซึ่งเป็นรายได้ที่อยู่ในกลุ่มบรษิทัเป็นรายได้
ระหว่างกนัจ านวน 394 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น 70% ของรายไดร้บัเหมาก่อสรา้ง โดยแบ่งเป็นรายไดจ้ากภาย
งานนอก 171 ลา้นบาทหรอืคดิเป็น 30% ซึง่เป็นสดัสว่นทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2562 ทีม่สีดัสว่นรายไดจ้ากภายนอก
เพยีง 10% ขณะทีม่สีดัสว่นรายไดร้ะหวา่งกนัของบรษิทัทีร่ะดบั 90%  
 ภาพรวมธรุกิจ ปี 2564 
 ในปี 2564 ยงัคงม ีProject อยู่ค่อนขา้งเยอะ ทัง้นี้ เนื่องจากมกีารชะลอโครงการออกไป ในปี 2563 
ซึ่งจะเลื่อนเปิดโครงการในปี 2564-2566 ประมาณ 4 โครงการ คดิเป็นเงนิมูลค่าโครงการประมาณ 3,000 
ลา้นบาท และอกี 5 ปี ขา้งหน้าจะเปิดโครงการมลูค่าประมาณ 6,000 ลา้นบาทต่อไป ในสว่นของรายละเอยีด 
โครงการฯ บรษิัทได้ตัง้เป้าหมายจะมยีอดขาย Presale ประมาณ 6,000 ล้านบาท และมยีอดรบัรู้รายได้
ประมาณ 3,000 ลา้นบาท ในปี 2564 ซึง่เป็นโครงการทีอ่ยู๋ใน Backlog ของบรษิทัฯ  

▪ ส าหรบัโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2564 ประกอบด้วยโครงการต่างๆ 
ดงันี้:- 

    1. โครงการ The Cuvee     มลูคา่โครงการ 1,516 ลา้นบาท 
    2. โครงการ Ramkhamheang 24  มลูคา่โครงการ    263 ลา้นบาท 
    3. โครงการ Chateau In Town มลูคา่โครงการ    723 ลา้นบาท 
    4. โครงการ Kasa Deva     มลูคา่โครงการ      80 ลา้นบาท 
    5. โครงการ Cybiq Ratchada มลูคา่โครงการ    593 ลา้นบาท 

▪ สว่นโครงการทีจ่ะรบัรูร้ายไดใ้นปี 2565 จะมโีครงการ The Clev มลูค่าโครงการ 1,544 ลา้นบาท 
▪ โครงการทีจ่ะเปิดตวัในปี 2564 ประกอบดว้ยดงันี้ 

    1. โครงการ Suksawat-Rama 3 มลูคา่โครงการ 1,848 ลา้นบาท 
    2. โครงการ Nawanmin-Sriburapa  มลูคา่โครงการ 1,833 ลา้นบาท 
    3. โครงการ Cybiq Kaset-Nawamin มลูคา่โครงการ    663 ลา้นบาท 
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    4. โครงการ Bangna 36 Project มลูคา่โครงการ 1,547 ลา้นบาท 
 ขณะที ่จากมลูคา่โครงการทัง้หมดท าใหปี้ 2564 จะม ีInventory เพิม่ขึน้ ยอดรบัรูร้ายไดเ้พิม่ขึน้รวม
กบั Backlog ประมาณ 4,000 ลา้นบาท บรษิทัจงึคาดว่าจะท ารายได้โดยรวมในปี 2564 ประมาณ 3,000 ลา้น
บาท นอกจากนี้ บรษิทัได้มกีารปรบัโครงสรา้งในการรบัรูร้ายได้ ซึ่งปี 2564 จะมกีารรบัรูร้ายได้ในส่วนของ 
Recurring income 2 สว่นคอื 
 1. CMC Hospitality โดยจะมาจาก 2 โครงการหลกั 
     1.) โครงการ The Cuvee ซึง่มบีางสว่นของโครงการทีจ่ะท าเป็น Service Apartment 
     2.) โครงการ Chateau In Town Pinklao จะท าเป็นที่พกัอาศยัระยะยาว บวกกบัโรงแรม ทัง้นี้ 
บรษิทัฯ ไดใ้บอนุญาตโรงแรมมาแลว้ ซึ่งเป็นโอกาสใหม่ๆ ทีจ่ะท าใหบ้รษิทัฯ ไดร้บัรูร้ายไดใ้นลกัษณะทีเ่ป็น 
Recurring Income สง่ผลต่อการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งรายไดข้องบรษิทัฯ ต่อไปในอนาคต 
 2. CMC Medical  
    ในส่วนนี้บรษิทัฯ ได้มกีารลงทุนในกลุ่มการแพทย์ โดยการเขา้ไปลงทุนในบรษิทั NDS34 ซึ่งมี
โรงพยาบาลอยูใ่นกลุ่มจ านวน 2 โรงพยาบาล คอื 
    2.1 โรงพยาบาล ป.แพทย ์1 
    2.2 โรงพยาบาล ป.แพทย ์2 
 ทัง้นี้ หากรวมจ านวนเตยีงทัง้หมดแลว้เป็นจ านวน 320 เตยีง โดยทางบรษิทัฯ เขา้ลงทุนในสดัสว่นที่
ระดบั 25% ขณะที ่ทางโรงพยาบาล ป.แพทย ์หรอืบรษิทั NDS ก าลงัปรบัโครงสรา้งการด าเนินการเพือ่เตรยีม
ตวัยื่น Filing เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์ฯในอนาคต ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทั NDS34 
หรอื ป.แพทย ์มรีายไดใ้นปี 2563 ประมาณ 500 ลา้นบาทและก าไร 50 ลา้นบาท ซึ่งในส่วนนี้ยงัไม่ไดอ้ยู่ใน
การรบัรูร้ายได้ของบรษิทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) เนื่องจาก ทางบรษิทั NDS ยงัไม่ไดปั้นผลให้
บรษิัทฯ ขณะเดยีวกนั ส าหรบัปัจจุบนัในกระบวนการตคีวามประเภทการลงทุนในด้านบญัช-ีการเงนิของ
บรษิทัฯ ยงัไม่ไดบ้นัทกึรบัรูเ้ป็นรายไดข้องเงนิปันผลในสว่นนี้ ซึง่หากพจิารณาผลก าไรของบรษิทั NDS34 ที่
ปันสว่นใหก้บับรษิทัตามสดัสว่นการถอืหุน้จะเสมอืนเป็นเมด็เงนิก าไรประมาณ 10 ลา้นบาท 
 สรุปภาพโดยรวมส าหรบัปี 2563 ที่ผ่านมาบรษิทัได้ด าเนินการปรบัโครงสรา้งทางการเงนิในด้าน
ของตน้ทุนและคา่ใชจ้่ายใหม้กีารใชท้รพัยากรของบรษิทัฯ ไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้มาก สง่ผลต่อผลการ
ด าเนินงานโดยรวมของบรษิทัฯ ทีด่ขี ึน้ โดยแมจ้ะมรีายไดจ้ากการด าเนินงานทีล่ดลงเหลอืเพยีง 1,210 ลา้น
บาท แต่กลบัมกี าไรมากขึ้นถงึ 140% เนื่องจากความสามารถในการบรหิารต้นทุนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ
นัน่เอง นอกจากนี้ ทางบรษิัทฯ ยงัมแีผนธุรกิจในการปรบัโครงสร้างรายได้ที่มคีวามหลากหลายมากขึ้น 
กล่าวคอื ไดม้กีารลงทุนในธุรกจิดา้นต่างๆ เพิม่ขึน้ เพื่อการพฒันาธุรกจิใหม้คีวามสามารถในการรบัรูร้ายได้
แบบยัง่ยนืต่อไปในอนาคต เช่น รายไดป้ระเภท Recurring Income จากการลงทุนในกลุ่มโรงพยาบาล การ
พฒันาโครงการอสงัหารมิทรพัยเ์พือ่ใหเ้ชา่ระยะยาว และลงทุนในธุรกจิกลุ่ม CMC Hospitality  
  
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2563 และรายงานประจ าปี 
2563 ตามแบบ 56-1 One Report โดยมรีายละเอยีดตามทีเ่สนอ 

--- ทัง้นี้ เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จงึไม่มกีารออกเสยีงลงคะแนน --- 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

16 
 

 
ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31  
                                      ธนัวาคม 2563 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 
 นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ี (CFO) แจง้ทีป่ระชุมผูถ้อื
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษัทฯ ส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธนัวาคม 2563 ที่ผูส้อบบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบ ีเอเอส จ ากดั ได้ตรวจสอบและแสดง
ความเหน็แลว้ โดยไดม้กีารพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้  
 
 มติท่ีประชุม มมีตอินุมตังิบการเงนิ ส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2563 ตามทีเ่สนอต่อทีป่ระชุม
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  715,246,400 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม  715,246,400 100.0000 
หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  
 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสดประจ าปี 2563 
 ประธานฯ ไดเ้สนอทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2563 โดยเชญิ
นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ี (CFO) ใหเ้ป็นผูเ้สนอขอ้มลูวาระนี้
ต่อทีป่ระชุม 
 นางสาวธนิดา นิกรมาลากุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ี (CFO) แจง้ทีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้เพือ่พจิารณาการจดัสรรก าไรสทุธแิละการจ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินการในปี 2563 (วนัที ่1 มกราคม 
2563 – 31 ธนัวาคม 2563) ทีอ่ตัราหุน้ละ 0.0324 บาทเป็นหุน้ปันผลและเงนิสด จ านวนมูลค่ารวมทัง้สิน้ไม่
เกนิ 32,400,000 บาท โดยเป็นการจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมของบรษิทั หรอืคดิเป็นอตัราเงนิปันผลจ่าย
ประมาณรอ้ยละ 145.40 ของก าไรสทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัในปี 2563 โดยมรีายละเอยีด  
 

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทั 
▪ จ านวน 29,160,000 หุน้ (มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท)  
▪ คดิเป็นการจ่ายเงนิปันผลเป็นหุน้ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอตัราหุน้ละ = 0.02916 บาท  
▪ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิในอตัรา 35 หุน้สามญัเดมิต่อ 1 หุน้ปันผลเพิม่ทุนใหม่  
▪ หรอืคดิเป็นจ านวนมลูคา่หุน้ไม่เกนิ 29,160,000 บาท  
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(อนึ่ง ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้รายใดมเีศษของหุน้จากการค านวณตามสดัสว่นการจดัสรรหุน้ปันผล
ดงักล่าวแลว้ บรษิทัจะตดัเศษหุน้ดงักล่าวทิง้และจา่ยปันผลเป็นเงนิสดแทนการจา่ยเป็นหุน้ปันผล
ในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท) 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพ่ือช าระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  

▪ คดิเป็นจ านวนเงนิหกั ณ ทีจ่่าย 10% ไม่เกนิ 3,240,000 บาท  
▪ ในอตัรา = 0.00324 บาทต่อหุน้  

 
***โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ (Record Date) ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมและรบัเงนิปันผล ในวนัที ่15 

มนีาคม 2564 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัที่ 25 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี้ สทิธใินการรบัเงนิปันผลดงักล่าวยงัมี
ความไมแ่น่นอนจนกวา่จะไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2564 
 
 มติท่ีประชุม มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  710,867,200 99.9691 
ไม่เหน็ดว้ย  220,000 0.0309 
งดออกเสยีง - - 
รวม  711,087,200 100.0000 
หมายเหตุ: มตใินวาระนี้ได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม 
                                     ทุนเพ่ือรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั 
 ประธานฯ รายงานความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ควรน าเสนอผูถ้อืหุน้
พจิารณาอนุมตั ิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัจากทุนจดทะเบยีน จ านวน 1,000,000,000 บาท เป็นทุน
จดทะเบยีนจ านวน 1,029,160,000 บาท โดยการออกหุน้สามญั ใหม่จ านวน 29,160,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว้
หุ้นละ 1 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าจ านวน 29,160,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ 
(รายละเอยีดเพิม่เตมิเป็นไปตามแบบรายงานการเพิม่ทุน ตามทีป่รากฏในเอกสารประกอบการประชุมวาระที ่
6) 
   
 มติท่ีประชุม มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 
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มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  710,867,200 99.9691 
ไม่เหน็ดว้ย  220,000 0.0309 
งดออกเสยีง - - 
รวม  711,087,200 100.0000 
หมายเหตุ มตใินวาระนี้ได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิของบริษทั ข้อ 4 เพ่ือให้ 
                                     สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั รองรบัการจ่ายปันผลเป็น 
                                     หุ้นสามญั 

 ประธานฯ รายงานความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ควรน าเสนอผู้
ถอืหุน้พจิารณาอนุมตั ิการแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทั ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีน “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีนจ านวน 1,029,160,000 บาท (หนึ่งพนัยีส่บิเกา้ลา้นหนึ่งแสนหก
หมื่นบาทถว้น) แบ่งออกเป็น 1,029,160,000 หุน้   (หนึ่งพนัยีส่บิเกา้ลา้นหนึ่งแสนหกหมื่นหุน้) มลูค่าหุน้ละ 
1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยเป็นหุน้สามญัจ านวน 1,029,160,000 หุน้ (หนึ่งพนัยีส่บิเก้าลา้นหนึ่งแสนหก
หมืน่หุน้) 

  
 มติท่ีประชุม มมีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและมสีทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  715,637,200 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม  715,637,200 100.0000 
หมายเหตุ มตใินวาระนี้ได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
ระเบียบวาระท่ี 8  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง 
                                      อีกวาระหน่ึง 
 ประธานฯ รายงานความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ซึ่งได้พจิารณาแล้วเหน็ควรน าเสนอผู้ถอืหุน้
พจิารณาอนุมตั ิตามมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนครัง้ที ่1/2564 เมื่อวนัที ่22 
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กุมภาพนัธ์ 2564 ที่เสนอใหก้รรมการทีจ่ะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนทัง้ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผูม้คีวามรู ้
ความสามารถ ประสบการณ์ และคุณสมบตั ิอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิัทฯ และไม่มลีกัษณะ
ตอ้งหา้มตาม พ.ร.บ. บรษิทั มหาชน จ ากดั และกฎระเบยีบอื่นทีเ่กีย่วขอ้ง ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอกี
วาระหนึ่ง โดยปัจจุบนัคณะกรรมการบรษิทัมกีรรมการเป็นจ านวนทัง้สิน้ 12 ท่าน ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผู้
ถอืหุน้ประจ าปี 2564 ครัง้นี้ กรรมการทีต่้องพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด คดิเป็นจ านวน 4 ท่าน โดยให้น าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เพื่อพจิารณาตาม
รายชือ่ ดงันี้ :- 

1) นายสรุพงษ์  ชรูงัสฤษฎิ ์         กรรมการอสิระ 
2) พลต ารวจโท นพรตัน์  มปีรชีา   กรรมการอสิระ 
3) นางรตันา  อนุภาสนนัท ์       กรรมการอสิระ 
4) นางสาวสรุวยี ์ ชยัธ ารงคก์ลู       กรรมการอสิระ 

 
 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเลอืกตัง้ กรรมการทัง้ 4 ทา่นทีอ่อกตามวาระ ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 

8.1)   นายสรุพงษ์ ชรูงัสฤษฎิ ์         กรรมการอสิระ 
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  715,637,100 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  100 0.0000 
งดออกเสยีง - - 
รวม  715,637,200 100.0000 

 
8.2)  พลต ารวจโท นพรตัน์ มปีรชีา   กรรมการอสิระ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  699,538,100 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  100 - 
งดออกเสยีง 400,000 - 
รวม  699,538,200 100.0000 
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8.3)  นางรตันา อนุภาสนนัท ์       กรรมการอสิระ   
มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  699,938,200 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม  699,938,200 100.0000 

 
8.4)  นางสาวสรุวยี ์ชยัธ ารงคก์ลู       กรรมการอสิระ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ดว้ย  699,938,200 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม  699,938,200 100.0000 
หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระท่ี 9  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
  ประธานฯ รายงานความเหน็ของคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไดพ้จิารณาแลว้เหน็ควรน าเสนอผู้

ถอืหุน้พจิารณาอนุมตั ิจากมตขิองทีป่ระชุมคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนครัง้ที ่1/2564 เมื่อ
วนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2564 ที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิอตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ 
รวมถงึผลประโยชน์พเิศษประจ าปี 2564 เช่น เงนิบ าเหน็จ หรอืโบนสั โดยมกีารปรบัเพิม่เฉพาะอตัราการจา่ย
ผลตอบแทนรายครัง้ส าหรบัปี 2564 ของคณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ค่าตอบแทน
ดงักล่าวจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บรหิารของบรษิัท เจ้าพระยามหานคร 
จ ากดั (มหาชน) และบรษิัทย่อย เป็นจ านวนเงนิทัง้สิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอยีดแสดงตามตารางดา้นล่าง ดงันี้ :- 

ก าหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดต่างๆ                                                                             (บาท/ครั้ง) 

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 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 22,000 17,000 22,000 17,000 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

21 
 

หมายเหตุ: กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ รวมถงึกรรมการที่เป็นผูบ้ริหารบริษัทย่อยของกลุม่บริษัทฯ จะไม่ได้รบัค่าตอบแทน 

  
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีตอินุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรบัปี 2564 รวมทัง้สิ้น เป็น
จ านวนเงนิไม่เกนิ 5 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย  715,417,200 99.9693 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
งดออกเสยีง 220,000 0.0307 
รวม  715,637,200 100.0000 

หมายเหตุ: มตใินวาระนี้ได้รบัการอนุมตัดิ้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 
ระเบียบวาระท่ี 10  พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ศ.กิตติคุณดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ด าเนินการประชุมในวาระนี้ 
 ศ.กติตคิุณดร.อจัฉรา  จนัทร์ฉาย ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานความเหน็คณะกรรมการ
ตรวจสอบทีไ่ดด้ าเนินการประเมนิผูส้อบบญัช ีบรษิทั ส านกังานบญัช ีบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบี
เอเอส จ ากดั ในแนวทางความเป็นอสิระและคุณภาพของงานผูส้อบบญัชใีนรอบของปีบญัช ี2563 และความ
เหมาะสมของค่าสอบบญัชแีลว้ รวมถงึไดร้่วมประเมนิคุณสมบตัแิละเปรยีบเทยีบราคาโดยพจิารณาความเป็น
อสิระ ความรูแ้ละประสบการณ์ ตลอดจนความสมัพนัธใ์นการปฎบิตังิานมาอย่างต่อเนื่อง จงึเหน็ควรเสนอใหท้ี่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีของบรษิทั ฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 รวมเป็น
จ านวน 3,600,000 บาทต่อปี ซึง่ไดม้กีารพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั ดงันี้:- 
 

รายช่ือผูส้อบบญัชี ใบอนุญาตเลขท่ี จ านวนปีท่ีลงลายมือช่ือรบัรอง 
งบการเงินของบริษทัในรอบ 7 ปี 

1.นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร 5266 3 ปี (2561-2563) 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 22,000 17,000 22,000 17,000 
ก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการรวม                                                                                   (บาท/ปี) 
ค่าตอบแทนกรรมการรวมไม่เกิน 5,000,000 5,000,000 
ก าหนดวงเงินบ าเหน็จกรรมการ                                                                                        (บาท/ปี)      
ค่าบ าเหน็จกรรมการตอ่คนไม่เกิน 300,000 300,000 
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2.นางสาวศนิชา อคัรกิตติลาภ 
3.นางสาวสกณุา แย้มสกลุ 

8470 
4906 

- 
- 

 
 มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ นางสาวนภนุช อภชิาตเสถยีร ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที่ 5266 และ/หรอื นางสาวศนิชา อคัรกติตลิาภ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 8470 และ/หรอื
นางสาวสกุณา แยม้สกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4906 จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2563 ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าที่
ได้ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จะเป็นผู้จดัหาผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของ
ส านักงานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าว และ
อนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ของบรษิทั ฯ และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2564 รวมเป็นจ านวน 3,600,000 บาท
ต่อปี ทัง้นี้ ไดม้กีารพจิารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 
 

มติท่ีลง จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เหน็ดว้ย  715,637,200 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย  - - 
งดออกเสยีง - - 
รวม  715,637,200 100.0000 

หมายเหตุ  มตใินวาระนี้ไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน  
 

ระเบียบวาระท่ี 11 เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
   ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดซ้กัถาม โดยมผีูถ้อืหุน้จ านวน 3 ทา่นไดส้อบถามค าถาม
เพิม่เตมิ ดงันี้:- 
1. นายปิยะพงษ์ ประสาททอง เป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 1.1 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรสัโควดิ-19 ขอสอบถามวา่ CMC มยีอดจองคอนโดมเินียม
จะเพิม่ขึน้หรอืลงลงในปี 2563 เป็นอย่างไรบา้ง และในปีนี้คาดวา่ยอดจองคอนโดมเินียมมมีากน้อยเพยีงใด 
 
ค าตอบ: นายแพทยว์เิชยีร  แพทยานนัท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เรยีนตอบทีป่ระชุมวา่ เนื่องจากในปี 2563 
ฐานของยอดจองของบรษิทัฯ ไม่สงูนกัเนื่องจากบรษิทัฯ ยงัไม่มโีครงการใหมแ่ลว้เสรจ็ตามแผนชะลอการสรา้ง
ตามภาวะเศรษฐกจิทีช่ะลอตวัลง ดงันัน้ในปี 2564 ฝ่ายการตลาดและในส่วนของทมีดูแลลูกคา้เริม่ปรบัตวัไป
แลว้ในเรื่องของการแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควดิ 19 ซึง่มกีารพฒันาช่องทางการท าการตลาดทีห่ลากหลาย 
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สง่ผลใหย้อดจองและโอนของไตรมาส 1 ปี 3564 ดกีว่าปี 2563 ซึง่ม ีBacklog + Presale เพิม่ขึน้จากปี 2563 
คอ่นขา้งมาก 
 

 1.2 บรษิทั CMC จะขยายโครงการคอนโดมเินียมตามแนวทางรถไฟฟ้าสายใหม ่เชน่ สายสมี่วง, สาย
สชีมพ,ู สายสสีม้ และสายสเีหลอืงหรอืไม่ 
 
ค าตอบ: นายแพทยว์เิชยีร  แพทยานนัท ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เรยีนตอบทีป่ระชุมวา่ โดยปกตทิาง CMC 
จะมโีครงการทีอ่ยูใ่น Pipeline อยูแ่ลว้ ปัจจุบนันี้โครงการทีท่ าอยูร่อเปิดตวัในปี 2564 ประมาณอกี 5 โครงการ 
ดงันัน้แนวทางทีบ่รษิทัฯ ยดึถอื คอืการเปิดโครงการในแนวเสน้ทางการคมนาคมส่วนต่อขยาย ซึ่งจะเป็นไป
ตามแผนทีว่างไวเ้ดมิต่อไป 
 

1.3 บรษิทั CMC มแีผนจะซือ้ทีด่นิ เพือ่สรา้งคอนโดมเินียมตามแนวเสน้ทางรถไฟฟ้าใหม่หรอืไม่ 
 

ค าตอบ: นายแพทย์วเิชยีร  แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร เรยีนตอบที่ประชุมว่า  ทางบรษิทัฯ มี
แผนการใชเ้งนิงบประมาณ จากแผนจะด าเนินงานตามแผนงานธุรกจิทีว่างไว ้คอื จะซื้อทีด่นิตามแผนจดัหา
ทีด่นิในท าเลทีเ่ป็นแนวรถไฟฟ้าทางคมนาคมสว่นต่อขยาย หรอืในโอกาสต่างๆ ทีม่ทีีด่นิราคาถูกกวา่ในตลาด
มาก ซึง่โดยภาพรวมทัง้หมดจะเดนิตามแผนธุรกจิเดมิทีว่างไว ้
 
2. นายปพน อรรถกจิการคา้ เป็นผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 
 2.1. บรษิทัมกีารวางแผนจดัการ liquidity management อย่างไรบ้าง ถ้าวกิฤต COVID ยงัไม่จบใน
ระยะเวลาอนัสัน้  
 
ค าตอบ: นางสาวธนิดา  นิกรมาลากุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ี (CFO) เรยีนตอบต่อที่
ประชุมว่า ส าหรบัแนวทางการบรหิารจดัการสภาพคล่อง (liquidity management) ทางบรษิทัฯ ไดด้ าเนินการ
วางแผนบรหิารจดัการดา้นการใชจ้่ายงบประมาณและสภาพคล่องอย่างใกลช้ดิมาโดยตลอดตัง้แต่ตน้ปี 2563 
ในช่วงที่เริม่มกีารระบาดของไวรสัโควดิ 19 ขณะที่รายได้ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย ผูบ้รหิารได้เน้นการปรบั
แผนงานด้วยการลดการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ลงโดยทนัท ีเพื่อให้มกีารบรหิารจดัการต้นทุน
อย่างมปีระสทิธภิาพ 
 2.2 บรษิทัได้เตรยีมแหล่งเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิ และส ารองยามฉุกเฉินได้เพยีงพอหรอืไม่ 
อย่างไร  
ค าตอบ: นางสาวธนิดา  นิกรมาลากุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ี (CFO) เรยีนตอบต่อที่
ประชุมว่า ในดา้นการเตรยีมแหล่งเงนิทุนส าหรบัการขยายธุรกจิ และส ารองยามฉุกเฉิน ทางบรษิทัฯ มแีผน
เร่งยอดขายโครงการต่างๆ และตดิต่อสถาบนัการเงนิเพื่อขอขยายวงเงนิสนิเชื่อโครงการมาอย่างต่อเนื่อง 
พรอ้มทัง้ประสานงานบรษิทัหลกัทรพัยแ์ห่งต่างๆ เพือ่วางแผนการออกหุน้กูใ้นการน าเงนิมาเสรมิสภาพคล่อง
ใหก้บัทางบรษิทัฯ เพื่อใชใ้นการช าระคนืหุน้กู้ทีค่รบก าหนดจ านวน 440.90 ลา้นบาทในวนัที ่10 พฤษภาคม 
2564 เพื่อใช้ลงทุนซื้อที่ดินส าหรบัพฒันาโครงการในอนาคต ส าหรบัค่าก่อสร้างโครงการใหม่ๆ และเป็น
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เงนิทุนหมุนเวยีนส าหรบักจิการในโครงการที่ก าลงัด าเนินงานอยู่ต่อไป ซึ่งล่าสุดบรษิทัฯ ได้รบัวงเงนิกู้จาก
สถาบนัการเงนิแห่งหนึ่งเป็นจ านวน 950 ล้านบาท และได้รบัอนุมตักิารออกหุน้กู้วงเงนิ 550 ล้านบาทจาก
ส านกังาน ก.ล.ต. ตามทีไ่ดเ้ผยแพรข่า่วสารแจง้ตลาดหลกัทรพัยผ์า่น SETLink ไปแลว้นัน้ สง่ผลใหบ้รษิทัฯ มี
เงนิทุนทีเ่พยีงพอต่อการด าเนินงานในอนาคต 
 2.3 ต้นทุนการเงนิเฉลี่ยของบรษิทัเป็นเท่าไหร่ เทยีบกบับรษิทัพฒันาอสงัหารมิทรพัย์อื่นแล้ว ของ
บรษิทัแพงกว่าหรอืถูกกว่ามากหรอืไม่ และบรษิทัมแีผนจดัหาแหล่งเงนิทุนทีม่ีตน้ทุนทีถู่กลงอย่างไรบา้งจาก
การใชป้ระโยชน์จากภาวะปัจจุบนัทีด่อกเบีย้ในภาพรวมอยูใ่นระดบัต ่า 
 
ค าตอบ: นางสาวธนิดา  นิกรมาลากุล ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารสายการเงนิ-บญัช ี (CFO) เรยีนตอบต่อที่
ประชุมว่า บริษัทฯ มีต้นทุนทางการเงินโดยรวมเฉลี่ยอยู่ที่ระดบัประมาณร้อยละ 6 ต่อปี ซึ่งอยู่ในระดบั
ใกลเ้คยีงกบัในอุตสาหกรรมธุรกจิพฒันาอสงัหารมิทรพัยท์ัว่ๆ ไป 

2.4 บรษิทัมแีนวทางการระบาย Stock ของโครงการทีค่า้งนานอยา่งไรบา้ง  
 

ค าตอบ: นายจรญั  เกษร รองประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เรยีนตอบที่ประชุมว่า ปัจจุบนัม ีStock คา้งนานใน
โครงการเก่า 30-40 ยนูิต มลูคา่ประมาณ 130 ลา้นบาท โดยไดม้กีารผลกัดนัมาตัง้แต่ตน้ปี 2564 ซึง่จะบรหิาร
จดัการต่อให้จบภายในไตรมาส 2 ด้วยการเชื่อมโยงกบัลูกคา้ที่พกัอาศยัอยู่เดมิ ในฐานลูกค้าเดมิเป็นหลกั 
เพราะมูลค่าโครงการ เทยีบกบั Product อยู่ในสถานะที่แข่งขนัได้กบั Product ระดบัในพื้นที่บรเิวณรอบๆ 
ดา้น ซึง่มผีลการตอบรบัทีค่อ่นขา้งด ีขณะทีใ่นช่วงไตรมาส 1 ปี 2564 มกีารขายอสงัหารมิทรพัย์ไปแลว้มลูคา่
โดยรวมประมาณ 200 กว่าลา้นบาท ขณะเดยีวกนัจะทยอยขายออกไปเรื่อยๆ ต่อไป ซึง่คาดว่าจะด าเนินการ
เคลยีร ์Stock ของโครงการทีค่า้งนานใหแ้ลว้เสรจ็ภายในไตรมาส 2 ได ้

2.5 บรษิทัมแีผนหรอืความสนใจขยายไปยงัธุรกจิอื่นเพิม่เตมิหรอืไม่ เชน่ ธุรกจิทีเ่กีย่วกบักญัชา 
 

ค าตอบ: นายแพทยว์เิชยีร  แพทยานันท์ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เรยีนตอบทีป่ระชุมว่า ทางบรษิทัฯ โดย
สายงานวจิยัและพฒันาธุรกจิ ไดม้กีารพจิารณาศกึษาธุรกจิใหม่ๆ ตลอดเวลา ซึง่ปัจจุบนัไดเ้ขา้ไปสูธุ่รกจิดา้น
สุขภาพตามที่ไดเ้รยีนแจง้ไปแลว้ และธุรกจิทีร่บัรูร้ายได้จากการพฒันาอสงัหารมิทรพัย์เพื่อใหเ้ช่าระยะยาว 
หรอื Service Apartment โดยไดจ้ดัตัง้บรษิทัฯ รองรบัทัง้ 2 ธุรกจิแลว้ ส าหรบัธุรกจิดา้นอื่นๆ  อยู่ในแนวทาง
ทีบ่รษิทัฯก าลงัด าเนินการศกึษาอยู ่ต่อไป 
 
จากนัน้ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึได้กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้และกรรมการทุกท่านที่
สละเวลามาเขา้รว่มประชุมในครัง้นี้ และกล่าวปิดประชุม 
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 ปิดการประชมุเวลา  12.05 น. 
 

ลงชือ่           ประธานทีป่ระชุม 
   (ดร. สนัต ิ  กรีะนนัทน์) 

 
 
 

ลงชือ่        เลขานุการบรษิทั/ 
                                            (นางสาวธนิดา  นิกรมาลากุล)   ผูบ้นัทกึการประชุม 
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รายงานประจำป ี2564 แบบ 56-1 One Report 
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ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล : ดร. สันติ กีระนนัทน ์

สัญชาติ : ไทย 

อาย ุ : 60 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี - 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎบีัณฑิต (Finance)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  

  ปริญญาโท  พาณิชยศาสตรม์หาบัณฑิต (การบริหารธุรกิจ)  

   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  ปริญญาโท  วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (Computer Science)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

   ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ)  

    มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

  ปริญญาตรี  บัญชีบัณฑิต (การบัญชี)  

   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 129 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการ : 25 กุมภาพันธ์ 2564 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 1 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565)     

ประสบการณท์ างาน : การด ารงต าแหน่งในบริษัท เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

(ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปจัจุบัน)  2564 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ /  

   ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

  การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ   

 บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบีเอสที จ ากัด (มหาชน) 

  การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  2556 – 2562 กรรมการ 

   บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
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  2556 – 2562 กรรมการ 

บริษัท ทริสเรทติ้ง จ ากัด 

  2561 – 2561 กรรมการ 

   ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน  : - ไม่มี - 

หรือเกีย่วเนื่อง ที่อาจท าให้เกิดความขัด 

แย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท   

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 

  การประชุมคณะกรรมการความเสี่ยง 3/3 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 

แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับ

ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ 

จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
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ชื่อ-สกุล : นายสมยศ เจียมจิรังกร 

สัญชาติ : ไทย 

อาย ุ : 70 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการอิสระ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : - ไม่มี - 

 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

  ปริญญาตรี  วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ : Director Certification Program (DCP) รุ่น 7/2544 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ 

บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ 

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการ : 18 กรกฎาคม 2550 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 15 ป ี(นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565)  

ประสบการณ์การท างาน : การด ารงต าแหน่งในบริษัท เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

(ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปจัจุบัน)  2550 – ปัจจุบนั  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /  

   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

  2550 – ปัจจุบนั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 

   ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

   บริษทั ควอลลิเทค จ ากัด (มหาชน) 

  การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  - ไม่มี - 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน  : - ไม่มี - 

หรือเกีย่วเนื่อง ที่อาจท าให้เกิดความขัด 

แย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 

ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 
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  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 2/2 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 

แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับ

ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ 

จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
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ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล : นางสาวอนงค์ลกัษณ์ แพทยานนัท์ 

สัญชาติ : ไทย 

อาย ุ : 55 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 66,857,142 หุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

  (6.50% ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมด) 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต 

   สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แหง่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ปริญญาโท นเิทศศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

  ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

  ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ : Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 94/2550 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ  Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 63/2550 

บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ     

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการ : 24 สิงหาคม 2558 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 7 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565)  

ประสบการณ์การท างาน : การด ารงต าแหน่งในบริษัท เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

(ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปจัจุบัน)  2564 – ปัจจุบนั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / 

   กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / ประธานเจ้าหน้าที่

บริหารสายลกูค้าและธุรกิจสัมพนัธ์ 

  2562 – ปัจจุบนั  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ / 

กรรมการบริหารความเสี่ยง / ประธานเจ้าหนา้ที่บริหารสาย

ลูกค้าและธุรกิจสัมพันธ์  

  2558 – 2562  กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ /

กรรมการบริหารความเสี่ยง  

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

  - ไม่มี -   

  การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีทูเอช จ ากัด (บริษัทย่อยของ CMC) 
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  2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ซีทูเอชวัน จ ากัด (บริษัทย่อยของ CMC) 

  2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แคนนาบิเทค จ ากัด (บริษัทย่อยของ CMC) 

  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มเอวัน จ ากัด  

  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จ ากัด 

  2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท พระยาพาณิชย์พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด  

   (บริษัทย่อยของ CMC) 

  2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สยามนคร จ ากัด (บริษัทย่อยของ CMC) 

  2537 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอกไทยพร็อพเพอร์ตี้ แอนด์  

   คอนสตรัคชั่น จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน  : - ไม่มี - 

หรือเกีย่วเนื่อง ที่อาจท าให้เกิดความขัด 

แย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 

  การประชุมคณะกรรมการสรรหาฯ 1/1 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 

แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย

บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับ

ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ 

จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
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ประวัติบุคคลที่เสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 

ชื่อ-สกุล : ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์ 

สัญชาติ : ไทย 

อาย ุ : 65 

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตัง้ : กรรมการ 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ : 36,000,000 หุน้ ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2564 

  (3.50% ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทั้งหมด) 

คุณวุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามค าแหง 

การผ่านหลักสตูรอบรมของ : Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 69/2551 

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ   

บริษัทไทย (IOD) หรืออื่นๆ     

วันที่ได้รับต าแหน่งเป็นกรรมการ : 26 เมษายน 2537 

จ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัททั้งหมด : 28 ปี (นับจนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2565)  

ประสบการณ์การท างาน : การด ารงต าแหน่งในบริษัท เจา้พระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

(ในช่วง 5 ปีทีผ่่านมาจนถึงปจัจุบัน)  2562 – ปัจจุบนั กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร สายราชการสัมพันธ ์

  2537 – 2562  กรรมการ / รองกรรมการผู้จัดการ สายราชการสัมพันธ ์

การด ารงต าแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

  - ไม่มี -   

  การด ารงต าแหน่งในกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

  2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอ็มเอวัน จ ากัด 

  2558 – ปัจจุบัน กรรมการ / กรรมการผู้จัดการ  

   บริษัท ทเวลฟ์ มัลติพลาย แอสเซท จ ากัด 

การด ารงต าแหน่งในกิจการที่แข่งขัน  : - ไม่มี - 

หรือเกีย่วเนื่อง ที่อาจท าให้เกิดความขัด 

แย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

การเข้าร่วมประชุมในปี 2564 : การประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 

  การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 1/1 

หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ : คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯ 

แล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วย
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บริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะที่แสดงถึงการขาดความเหมะสมที่จะได้รับ

ความไว้วางใจให้บริหารจัดการกิจการที่มีมหาชนเป็นผู้ถือหุ้นตามกฎหมาย ว่าด้วย

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมถึงมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ใน

ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการ ด าเนินงานของบริษัท สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ 

จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
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คุณสมบัติกรรมการอิสระ 

 

คุณสมบัต ิ“กรรมการอิสระ” ของ บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) 

ก ำหนดคุณสมบัติ “กรรมกำรอิสระ” ตำมส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ

ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) โดยมีคุณสมบัติเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ ดังนี้ :- 

1. ถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง 

2. ห้ำมเป็นกรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ ผู้มีอ ำนำจควบคุมในชว่ง 2 

ปีก่อนหน้ำผ่อนปรน ในกรณีที่พ้นจำกกำรเป็นข้ำรำชกำรหรือที่ปรึกษำของส่วนรำชกำรซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุม ไม่ถึง 2 ป ี

3. ห้ำมเป็นบุคคลที่มีควำมสัมพันธ์ทำงสำยโลหิตหรือโดยกำรจดทะเบียนตำมกฎหมำยกับกรรมกำรหรือผู้บริหำร 

4. ห้ำมท ำธุรกรรมหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอ ำนำจควบคุมของนิติบุคคลที่ท ำธุรกรรมกับบริษัท โดยมีมูลค่ำรำยกำร ≥ 

20 ลบ. หรือ 3% ของ NTA แล้วแต่จ ำนวนใดจะต ่ำกว่ำในช่วง 2 ปีก่อนหนำ้ 

5. ห้ำมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ผู้มีอ ำนำจควบคมุ ในช่วง 2 ปีก่อน

หน้ำ 

6. ห้ำมเป็นผู้ให้บริกำรทำงวิชำชีพอื่นหรือเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอ ำนำจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริกำรที่มีกำร

บริกำรเกิน 2 ลบ. ในช่วง 2 ปีก่อนหน้ำ 

* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตำมข้อ 4 และข้อ 6 จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมกำรบริษัท

แสดงได้ว่ำ ได้พิจำรณำตำมหลักมำตรำ 89/7 ว่ำไม่มีผลกระทบต่อกำรท ำหน้ำที่และให้ควำมเห็นที่เป็นอิสระ และต้องปิด

เผยข้อมูลที่ก ำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น 

7. ไม่เป็นตัวแทนของกรรมกำรบริษัท ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ 

8. ไม่ประกอบกิจกำรที่มีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือถือหุ้นเกิน 1% หรือเป็น

กรรมกำรที่มีส่วนร่วมบริหำรงำน ลูกจ้ำง พนักงำน ที่ปรึกษำที่ได้รับเงินเดือนประจ ำ ผู้มิอ ำนำจควบคุมในกิจกำรดังกล่ำว 

9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ท ำให้ไม่สำมำรถให้ควำมเห็นอย่ำงเป็นอิสระ 

10. กรรมกำรอิสระเป็นกรรมกำรอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่กรรมกำรตรวจสอบห้ำมเป็นกรรมกำรของบริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย หรือบริษัทย่อยล ำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ที่เป็นบริษัทจดทะเบียน 

11. ภำยหลังได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอิสระแล้ว กรรมกำรอิสระดังกล่ำวอำจได้รับมอบหมำยจำกคณะกรรมกำรให้ตัดสินใจ

ในกำรด ำเนินงำนกิจกำรของบริษัท  ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทพี่น้อง ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้มีอ ำนำจ

ควบคุมได้ โดยมีกำรตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่ กรรมกำรตรวจสอบห้ำมมีส่วนร่วมในกำร

ตัดสินใจในกำรด ำเนินงำน 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.1 
 

36 
 

ข้อบังคับบริษัทฯ ทีเ่กี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 

หมวดที่ 5 คณะกรรมการ 

 

ข้อ 16.  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้ 
 

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

 

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่
จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ 

 

(3) บุคคลที่ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะ 

พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในล าดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกิน
จ านวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด 

 

ข้อ 17.  ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม 
(1/3) 
 

หมวดที่ 6 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 31.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของ
รอบปีบัญชีของบริษัท 

 

 การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะ
เข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
สี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน 
หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่ครบก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่า การประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม เพราะ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 103 (พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535) ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคสอง ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น ให้แก่บริษัท 
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ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท าหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบ วาระการ
ประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ 
เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนาย
ทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้ลงโฆษณาค าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุม
ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน 

 

 ทั้งนี ้ สถานที่ที ่จะใช้เป็นที ่ประชุมจะอยู ่ในจังหวัดอันเป็นที ่ตั ้งส านักงานใหญ่ของบริษัท หรือที ่อื ่นใดตามที่
คณะกรรมการจะก าหนดก็ได ้

 

ข้อ 33.  ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

 ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วม
ประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การ
ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และในกรณี
นี้ให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบ
องค์ประชุม 

 

ข้อ 34.  ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม
หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว 

 

ข้อ 35.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่ง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
ในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการและมติของที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้ 
 

 (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

 

 (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญให้แก่บุคคลอื่น 

  (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

  (ค)  การท า แก้ไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่ส าคัญ การ
มอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลก าไรขาดทุนกัน 

  (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท 

  (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

  (ฉ) การเลิกบริษัท 
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  (ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

  (ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น 

  (ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ข้อ 36.   กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้ 
  (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

  (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท 

  (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไร และการจ่ายเงินปันผล 

  (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 

  (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี และ 

  (6) กิจการอื่นๆ 
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เอกสารและหลกัฐานทีผู่เ้ขา้รว่มประชมุตอ้งแสดงเพือ่ลงทะเบยีนเข้ารว่มประชมุ 
วิธมีอบฉนัทะ ขัน้ตอนการลงทะเบยีน การออกเสียงลงคะแนนและวธินีบัคะแนน  

ในรปูแบบผ่านสือ่อเิล็กทรอนกิส ์(E-AGM) 
 

การลงทะเบยีนเขา้รว่มประชมุสามญัผู้ถอืหุน้ประจาํป ี2565 
บริษทั เจ้าพระยามหานคร จำกดั (มหาชน) 

 
1. เอกสารที่ใช้ประกอบการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) 

1.1 บุคคลธรรมดา 

1.1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่น  

▪ บัตรประจําตัวประชาชน  

▪ บัตรประจําตัวข้าราชการ  

▪ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง อย่างใดอย่างหน่ึง  

และหากมีการเปลี่ยนช่ือ-นามสกุล ให้ยื่น หลักฐานประกอบด้วย  

1.1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

(1) หนังสือมอบฉันทะ(แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วนพร้อมลงลายมือช่ือผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ  

(2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้นได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  

(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรอง

สำเนาถูกต้อง  

1.2  นิติบุคคล 

1.2.1  กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

(1) แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1.1.1  

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยผู้แทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการ

แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  

1.2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม  

(1) หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) ตามแบบท่ีส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งได้กรอกข้อความ

ถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบ

ฉันทะ 

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น (รับรองสำเนาถูกต้อง) โดยผู้แทนนิติบุคคล

(กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมี อำนาจ

กระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น  
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(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา 

ข้อ 1 ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง  

(4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ

ผู้รับมอบฉันทะได้ลงช่ือรับรองสำเนาถูกต้อง 

1.2.3 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝาก

และดูแลหุ้น 

(1) ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1.2.1 หรือ 1.2.2  

(2) ในการที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ถือลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 

แทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม 

ก. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนาม

ในหนังสือมอบฉันทะแทน  

ข. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian 

ทั้งนี้เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย 

และ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคําแปล 

 

2. วิธีการมอบฉันทะ 

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

ที ่www.cmc.co.th (นักลงทุนสัมพันธ์ / ข้อมูลผู้ถือหุ้น / หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น) ซึ่งเป็นไปตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ  

➢ แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน  

➢ แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ท่ีจะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  

➢ แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น  

สำหรับกรณีที่ ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) สามารถ

มอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังต่อไปนี:้- 

▪ เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง (เพียงแบบเดียวเท่าน้ัน) ดังนี ้:- 

(1) ผู้ถือหุ้นท่ัวไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. (แบบใดแบบหนึง่เท่านั้น) 

(2) ผู้ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหน่ึงได้จากทั้ง 3 แบบ (แบบ ก. หรือ 

แบบ ข. หรือ แบบ ค.) 

(3) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอสิระ

ของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุช่ือพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผูถ้ือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือ 

กาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียว

ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว  
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(4) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่า ลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้อง

และมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกแก่ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทจะปิดอากร

แสตมป์ให้กับเอกสารของท่านเมื่อส่งกลับมาที่บริษัท 

(5) ลงทะเบียนมอบฉันทะผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting หรือ ส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้ง

เอกสารประกอบมาที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 909/1 

อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ชั้น 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี 

กรุงเทพ 10600 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร

ก่อนวันประชุม 

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือ

หุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ 

เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ตามหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. 

 

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  

3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง 

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้

ตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน  2565 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. โดยกรอกข้อมูลยืนยัน

ตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุม และใช้บัตรประชาชนท่ีเป็นตัวจริง (ท่ีออกโดยส่วนราชการและยังไม่หมดอายุเพียงอย่างเดียว

เท่านั้น)  

 

**ลงทะเบียนโดย Click ที ่Link: DAP e-Shareholder Meeting หรือ สแกน QR code ตามนี ้

 

 

 

 

 

ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 26 เมษายน 
2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม  
 

สำหรับการอนุมัติการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น พิจารณาได้จากวิธีการดูที ่รูปถ่าย 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 

ทั้งนี้การลงทะเบียนสามารถใช้คอมพิวเตอร์ตั ้งโต๊ะ (Computer) โน้ตบุ๊ค (Notebook) แท็ปเล็ต (Tablet) และ 

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

Safari หรือ Internet Explorer ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android  

 

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=31CUP7U%2fRgB0t0HqsZLcuXUbyfnBa6dv9qi224elfrxJhitJR9eWlA%3d%3d
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*** ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้ันตอนการลงทะเบียนได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM ที่  
Click Link: คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM 
หรือ แสกน QR code ตามนี ้ 
 

 

 

 

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนยืนยันตัวตนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จากนั้นทางบริษัทฯ จะ

ดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องและจะแจ้งผลการลงทะเบียน รวมทั ้งชื ่อผู ้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน 

(Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log in) เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ให้ท่านผู้

ถือหุ้นทราบผ่านทางอีเมล (E-mail) ที่ท่านได้แจ้งแก่บริษัท โดยจะเริ่ม Log in เข้าสู่ระบบ ได้ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 

ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป 

 

3.2 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน 

ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะได้ 2 วิธี ดังนี ้

(1) กรณีประสงค์ให้บริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการลงทะเบียนการมอบฉันทะให้ โดยจัดส่งเอกสารมายังบริษัทฯ 

บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมทั้งเอกสารประกอบทั้งหมด ตามรายละเอียดการมอบ

ฉันทะที่บริษัทฯ ระบุไว้ ส่งทางไปรษณีย์ มายัง ฝ่ายเลขานกุารบรษิทั บริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 909/1 

อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ช้ัน 6 ห้อง 601-602, ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพ 10600 ภายใน

วันที่ 21 เมษายน 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร เพื่อให้

การประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เป็นไปอย่างถูกต้อง  

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคล

อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) 

เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมล (E-mail) 

ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่

เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือแบบ ค. นั้น 

บริษัทฯ จะบันทึกผลการลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 
(2) กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์ลงทะเบียนมอบฉันทะด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting 

**  ปัจจุบันระบบ DAP e-Shareholder Meeting รองรับการมอบฉันทะเฉพาะกรณี หนังสือมอบฉันทะแบบ 
ก. สำหรับมอบให้แก่ผู้รับมอบทั่วไป และ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. สำหรับมอบให้กรรมการอิสระ เท่านั้น ** 

ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนมอบฉันทะผ่านระบบ e-Service Platform ได้ตั้งแตว่นัที ่11 เมษายน 2565 เวลา 
9.00 น. เป็นต้นไป ถึงวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 16.00 น. โดยกรอกข้อมูล และแนบหนังสือมอบฉันทะ และเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะทั้งหมด ตามที่บริษัทฯ ระบุไว ้

https://www.cmc.co.th/wp-content/uploads/2022/03/DAP-e-Shareholder-Meeting.pdf
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**ลงทะเบียนโดย Click ที ่Link: DAP e-Shareholder Meeting หรือ สแกน QR code ตามนี ้ 

 

 

 

 
ทั้งนี้ กรุณาลงทะเบียนผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 วัน ก่อนวันที่ 26 

เมษายน 2565 เพื่อความสะดวกและความรวดเร็วในการเข้าร่วมประชุมในวันประชุม  
 

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

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

Safari หรือ Internet Explorer ซึ่งรองรับทั้งระบบปฏิบัติการ IOS และ Android  
 

*** ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาข้ันตอนการลงทะเบียนมอบฉันทะได้ที่ คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM 
กรุณา Click Link: คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ E-AGM 
 
หรือ แสกน QR code ตามนี้  
 

 

 

ภายหลังจากที่บริษัทฯ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารมอบฉันทะแล้ว กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคล

อื่นที่ไม่ใช่กรรมการอิสระ บริษัทฯ จะแจ้งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) 

เข้าสู่ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะผ่านทางอีเมล (E-mail) 

ที่ผู้ถือหุ้นได้แจ้งแก่บริษัทฯ ในหนังสือมอบฉันทะ โดยจะเริ่ม Log-in เข้าสู่ระบบได้ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่

เวลา  08.00 น. เป็นต้นไป  

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. นั้น บริษัทฯ จะบันทึกผลการ

ลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นท่ีระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ล่วงหน้าก่อนการประชุม 

 
หมายเหตุ:  

▪ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รับการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ในกรณีที ่เอกสารส่งมาถึงบ ริษัทฯ ล่าช้ากว่า

กําหนดเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น  

▪ บริษัทขอสงวนสิทธิ์การให้ชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) กับผู้อื่น และในกรณีที่ชื่อผู้ใช้ 

(Username) และรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับแจ้งจากทางบริษัท โปรดติดต่อกลับทางบริษัทฯ 

ทันทีก่อนวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เท่านั้น 

  

https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?refer=31CUP7U%2fRgB0t0HqsZLcuXUbyfnBa6dv9qi224elfrxJhitJR9eWlA%3d%3d
https://www.cmc.co.th/wp-content/uploads/2022/03/DAP-e-Shareholder-Meeting.pdf
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การออกเสียงลงคะแนนและวิธนีบัคะแนน 

 
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 DAP e-Shareholder Meeting จะเปิดให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งด
ออกเสียง” ผู้เข้าร่วมประชุม จะต้องกลับมาที่หน้า DAP e-Shareholder Meeting ที่ได้ Log-in ไว้ก่อนหน้านี้ 
โดยการลงคะแนนเสียงจะต้องทำภายในระยะเวลาที่กำหนด หากผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวมีมติ อนุมัติ (เห็นด้วย) ตามที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 
ทั้งนี้ หากกําหนดเวลาลงคะแนนในวาระนั้นๆ ยังมีอยู่ ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกลับไปแก้คะแนนเสียงภายในเวลา
ที่ระบบกำหนดได้ โดยในการนับคะแนนเสียงในวาระเหล่านี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียงออกจากจำนวนเสียงท้ังหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  

6. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานในที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
วาระนั้นๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมกลับไปยังหน้า DAP e-Shareholder Meeting และกด
แจ้งความประสงค์ที่ icon “ส่งคำถาม” จากนั้นพิมพ์คําถามที่ต้องการสอบถามไว้โดยละเอียด กดปุ่ม "ยืนยัน” เพื่อ
ส่งคําถามเข้าคิวรอไว้  

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

กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยผู้ดำเนินการประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว  

3) หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียง เป็นเสียงช้ีขาด 
4) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ขอให้งดออกเสียงในเรื่องนัน้ 

8. การนับคะแนนเสียงจะกระทำทันทีและประธานในท่ีประชุมจะแจ้งผลนับคะแนนให้ท่ีประชุมทราบทุกวาระ 
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ขัน้ตอนการลงทะเบยีนและนบัคะแนน 
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ประวตักิรรมการอสิระทีเ่ปน็ตวัแทนรับมอบฉนัทะ 
 

 
ชื่อ-สกลุ : ศาสตราจารย์กิตตคิุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย  
อาย ุ :  74 ปี 
ตำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ   

จำนวนปีทีเ่ปน็กรรมการ  :  7 ปี  

ที่อยู ่ : 63 ถนนลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา  

  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 

การศกึษา : ปริญญาเอก Quantitative Business Analysis,  

    Arizona State University, U.S.A. 

  ปริญญาโท  พัฒนบริหารศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการเงนิ,  

   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร ์

  ปริญญาตร ี บัญชีบัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

การมสีว่นไดเ้สยีเปน็พเิศษ :  - ไม่มี - 
ในวาระการประชมุ  
 

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

 
ชื่อ-สกลุ : นางรัตนา อนุภาสนันท์  
อาย ุ :  67 ปี 
ตำแหนง่ปจัจบุนั : กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและ 

  กำหนดค่าตอบแทน  / กรรมการบริหารความเสี่ยง     

จำนวนปีทีเ่ปน็กรรมการ  : 1 ปี  

ที่อยู ่ : 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม  

  เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900  

การศกึษา : ปริญญาโท บริหารธรุกิจ (MBA)  

   University of Detroit, Michigan, U.S.A. 

  ปริญญาตรี  นิติศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์  

  ปริญญาตร ี พาณิชยศาสตร์บณัฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

การมสีว่นไดเ้สยีเปน็พเิศษ :  - ไม่มี - 
ในวาระการประชมุ  
 



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.4 
 

47 

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก) 
 

                                                                                                       เขียนที่............................................................. 
                                                                                                       วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 
1.   ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………… 
      อยู่บ้านเลขที่.........................................................................................    
      ………………………………………………………………………………………………… 
      ........................................................................ สัญชาติ........................ 
2.    เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากัด (มหาชน) 
       โดยถือหุ้นจ านวนทั้งสิ้นรวม........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสียง ดังนี้ 
       หุ้นสามัญ....................................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................เสียง 
3.    ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 5.3) 

กรรมการอิสระ   1) □ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนนลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง 

กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ 

                      2) □ นางรัตนา อนุภาสนันท์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 

บุคคลอื่น           3)   ............................................................................................................................................................................อายุ......................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (ส าหรับ OTP)*................................................................หรือ 

4)  ..............................................................................................................................................................................อายุ....................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (ส าหรับ OTP)*....................................................................... 

5)  ..............................................................................................................................................................................อายุ....................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ต าบล/แขวง........................................................................... 
อ าเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (ส าหรับ OTP)*....................................................................... 

(*โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย (*) มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) 
รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้*) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์หรือที่จะพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบฉันทะ 
       (........................................................) 
 

                                                                      ลงชื่อ...........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                                                                             (.........................................................) 
 
                                     ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                         (.........................................................) 
                                       
                                              ลงชื่อ..........................................................ผูรั้บมอบฉันทะ 
                                        (.........................................................) 
หมายเหตุ 
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

 
ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้...................................... 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) 

 
 
 

                                                                                                                     เขียนที่............................................................. 
                                                                                                                     วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 
1.   ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………… 
      อยู่บ้านเลขที่.........................................................................................    
      ………………………………………………………………………………………………… 
      ........................................................................ สัญชาติ........................ 
2.    เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
       โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม........................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสียง ดังนี้ 
       หุ้นสามัญ....................................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................................เสียง 
3.    ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.3) 

กรรมการอิสระ   1) □ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนนลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ 
                      2) □ นางรัตนา อนุภาสนันท์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 
กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 
บุคคลอื่น           3)   ............................................................................................................................................................................อายุ......................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ตำบล/แขวง........................................................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (ส าหรับ OTP)*................................................................
หรือ 

4)  ..............................................................................................................................................................................อายุ....................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ตำบล/แขวง........................................................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (ส าหรับ OTP)*................................................................
หรือ 

5)  ..............................................................................................................................................................................อายุ....................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ตำบล/แขวง........................................................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอร์โทรศัพท์ (ส าหรับ OTP)*................................................................... 
 

(*โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย (*) มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) 
รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) ส าหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้*) 
 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565 ในวันอังคารที ่26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 

4.   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้  
วาระที่ 1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป ี2564 

                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

 
ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้...................................... 
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วาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนนิงานในรอบปี 2564 
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 
วาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมสิีทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
                 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
   ชื่อกรรมการ     ดร.สันติ กีระนันทน ์     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นายสมยศ เจียมจิรังกร     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท์    
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์    
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ            
            เห็นดว้ย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6  เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 
                (ก)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพจิารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) 
เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้ 

 
5.   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
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6.   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ
ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามทีเ่ห็นสมควร 

 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ   
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบฉันทะ 
       (........................................................) 
 

                                                                      ลงชื่อ...........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                                                                             (.........................................................) 
 
                                     ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                         (.........................................................) 
                                       

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                         (..........................................................) 

 
หมายเหตุ 
1.  ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชมุและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับ

มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2.   วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
3.   ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ

ฉันทะแบบ ข. ตามแบบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 

 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือพึง

จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

    
 

วาระที่.................เรื่อง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
                            เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 
 

วาระที่.................เรื่อง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เรื่อง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 

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

                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ใหผู้ร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

          เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เรื่อง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 
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หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) 

 
 

 
 

                                                                                                                     เขยีนที่............................................................. 
                                                                                                                     วันที่............เดือน..........................พ.ศ............ 
1.   ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………………… 
      อยู่บา้นเลขที่.........................................................................................    
      ………………………………………………………………………………………………… 
      ........................................................................ สัญชาติ........................ 

 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับบริษัท เจา้พระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
 โดยถอืหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม......................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................เสียง ดังนี้ 
        หุ้นสามัญ.........................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง 
  
2.    ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยมรีายละเอียดประวัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5.3) 

กรรมการอิสระ   1) □ ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อัจฉรา  จันทร์ฉาย อายุ 74 ปี อยู่บ้านเลขที่ 63 ถนนลาดพร้าว 102 แขวงพลับพลา เขตวัง

ทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ 
                      2) □ นางรัตนา อนุภาสนันท์ อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 244/3 ซอยพหลโยธิน 40 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร 

กรุงเทพมหานคร 10900 หรือ 
บุคคลอื่น           3)   ............................................................................................................................................................................อายุ......................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ตำบล/แขวง........................................................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอรโ์ทรศพัท ์(สำหรบั OTP)*................................................................หรือ 

4)  ..............................................................................................................................................................................อายุ....................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ตำบล/แขวง........................................................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอรโ์ทรศพัท ์(สำหรบั OTP)*....................................................................... 

5)  ..............................................................................................................................................................................อายุ....................ปี  
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...........................................................................ตำบล/แขวง........................................................................... 
อำเภอ/เขต.............................................จังหวัด.........................................................................รหัสไปรษณีย์....................................................................... 
Email*…………………………………………………………………………………………………เบอรโ์ทรศพัท ์(สำหรบัOTP)*..................................................................... 

(*โปรดกรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน โดยเฉพาะช่องที่ระบุเครื่องหมาย (*) มิฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่สามารถจัดส่งชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) 
รหัสผู้ใช้งาน (Password) และ OTP ให้แก่ท่าน เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ (Log in) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้*) 

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 
2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือพึงจะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย หรือพึง
จะเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
3.   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้นี้ ดังนี้ 
                               มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถอืและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
                               มอบฉันทะบางส่วน คือ 
                               หุ้นสามัญ..........................................................หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...........................................................เสียง 
                                        
                               รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด......................................................................เสียง 

4.   ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 

 
ปิดอากร
แสตมป์ 
20 บาท 

เลขทะเบียนผูถ้ือหุน้...................................... 
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วาระที่ 1  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำป ี2564 

                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมตแิทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 2  เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนนิงานในรอบปี 2564 
(ระเบียบวาระนี้เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง) 

 
วาระที่ 3  เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 4  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล 
  (ก)  ให้ผู้รบัมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

 วาระที่ 5  เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
                 การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด  
            เห็นด้วย               ไม่เห็นดว้ย      งดออกเสียง 
                 การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
   ชื่อกรรมการ     ดร.สันติ กีระนันทน ์     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นายสมยศ เจยีมจิรังกร     
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     นางสาวอนงค์ลักษณ์ แพทยานันท ์    
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ     ว่าที่ ร.ต. วิโรจน์ แพทยานันท์    
            เห็นด้วย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
   ชื่อกรรมการ            
            เห็นดว้ย               ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง 
 

วาระที่ 6  เรื่อง พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 7  เรื่อง พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                             (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
                เห็นด้วย                ไม่เห็นด้วย     งดออกเสียง 
 

วาระที่ 8  เรื่องอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
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เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้คณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) จึงไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี ้
 
 
5.   การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่

เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น 
6.   ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติ

ในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

 
 กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม  เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่า

ข้าพเจ้าได้กระทำเองทกุประการ   
 

ลงชื่อ...........................................................ผู้มอบฉันทะ 
       (........................................................) 
 

                                                                      ลงชื่อ...........................................................ผูร้ับมอบฉันทะ 
                                                                                             (.........................................................) 
 
                                     ลงชื่อ..........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                         (.........................................................) 
                                       

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับมอบฉันทะ 
                                         (..........................................................) 
หมายเหต ุ
1.  หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งต้ังให้คัสโตเดียน (Custodian) ใน

ประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นใหเ้ท่านั้น 
2.     หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกบัหนังสือมอบฉันทะ คือ 
        (1) หนังสือมอบอำนาจจากผูถ้ือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้ำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
        (2) หนังสือยืนยันว่าผูล้งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน(Custodian)  
3.     ผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเปน็ผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
4.     วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
5.     ในกรณีที่มีวาระทีพ่ิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผูม้อบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

แบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจ้าพระยามหานคร จำกัด (มหาชน) 
 

 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือพึง
จะเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

    
 

วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                            เห็นดว้ย   ไม่เห็นด้วย                งดออกเสียง 
 

วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผูร้ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
                           เห็นด้วย   ไม่เหน็ด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 

 
วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 

                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

          เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 
 
         วาระที่.................เร่ือง................................................................................................... 
                (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสทิธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
                (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
           เห็นด้วย   ไม่เห็นด้วย               งดออกเสียง 
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