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                                              บริษัท พีรพัฒน ์เทคโนโลย ีจ ำกัด (มหำชน) 

Peerapat Technology Public Company Limited 

ทะเบียนเลขที่ 0107551000231  Registration No. 0107551000231  

เลขที่ 406 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

406 Ratchadapisek Road, Samsen Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Thailand 

Tel . + 66 (0) 2 290 – 1200 Fax. + 66 (0) 2 290 – 1244 

ที่  PRAPAT  012/2564 

วนัท่ี 30 เมษายน 2564 

เรือ่ง แจง้มติที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี   2564 

เรยีน กรรมการและผูจ้ดัการ 
 ตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย 

 บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “PRAPAT”) ขอแจง้มติที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 
2564 ในรูปแบบอิเล็คทรอนิกส ์(E-AGM) ซึ่งประชุมเมื่อวนัศกุรท์ี่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. มีผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวม 29 ราย จ านวนหุน้รวม 177,516,219 หุน้ คิดเป็น 52.21% ของจ านวนหุน้ที่จ  าหน่ายแลว้
ทัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชมุ  

ทัง้นี ้ก่อนเริ่มการประชุมมีผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มเติมจ านวนทัง้สิน้ 1 ราย ถือหุน้รวมจ านวน 
74,500 หุน้ รวมจ านวนผูถื้อหุน้/ผูม้อบฉนัทะทัง้หมด 30 ราย ถือหุน้รวมจ านวน 177,590,719 หุน้ โดยที่ประชมุไดม้ีมติดงันี ้ 

1. รบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 14 กนัยายน 2563  
โดยที่ประชุมมีมติรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ดงันี ้

เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  

2. รบัทราบรายงานของคณะกรรมการบรษัิทเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบรษัิท ประจ าปี  2563   
หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรบัทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

3. อนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท  และบริษัทย่อย ส าหรบัรอบ
ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563  ซึง่ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้  
โดยที่ประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ดงันี ้
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เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ     0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  

 

4. อนมุตัิการงดจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบรษัิทมีผลประกอบการ
ขาดทนุในปี 2563   

โดยที่ประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ดงันี ้

เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  

5. อนุมตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 โดยจ่ายเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้  
6,800,000 บาท ซึง่จ่ายจากก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการ  
ในการนี ้บรษัิทก าหนดใหว้นัพฤหสับดีที่ 6 พฤษภาคม 2564 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสทิธิไดร้บัเงิน
ปันผล (Record Date) และก าหนดการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัจนัทรท์ี่ 24 พฤษภาคม 2564  
โดยที่ประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ดงันี ้

เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  

6. อนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2564 จ านวน 4 คน 

กลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการของบรษัิทอีกวาระหนึง่ ไดแ้ก ่  

1) ดร. สบืพงศ ์ อติชาตการ 

2) นางสาวชลนที  ถวิลเตมิทรพัย ์

3) นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั   

4) นายปราโมทย ์ สงิหน ุ  

โดยที่ประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
โดยพิจารณาแตง่ตัง้เป็นรายบคุคล   ดงันี ้
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6.1 ดร. สบืพงศ ์อติชาตการ  ต าแหนง่  กรรมการ 

เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  

6.2   นางสาวชลนที   ถวิลเติมทรพัย ์ ต าแหนง่  กรรมการ 

เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  

6.3    นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  

6.4    นายปราโมทย ์สงิหน ุ  ต าแหนง่  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  

 
7. อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิท  และคณะกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ต ำแหน่ง 

ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีที่จะเสนออนุมัต)ิ 

หมำยเหตุ ค่ำเบีย้
ประชุม 

(บำทต่อคร้ัง) 

ค่ำตอบแทนรำย
เดือนหรือรำยปี 

ค่ำเบีย้
ประชุม 
(บำทต่อ
คร้ัง) 

ค่ำตอบแทน รำย
เดือนหรือรำยปี 

1. คณะกรรมการบรษัิท 
- ประธานกรรมการบรษัิท 
- กรรมการบรษัิท 

 
6,000 
3,000 

 
50,000 บาทตอ่ปี 
30,000 บาทตอ่ปี 

 
9,000 
6,000 

 
50,000 บาทตอ่ปี 
30,000 บาทตอ่ปี 

บรษัิทจะท าการจ่าย
คา่ตอบแทนรายปี ใน
เดือนพฤษภาคมปีถดัไป 
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ต ำแหน่ง 

ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีที่จะเสนออนุมัต)ิ 

หมำยเหตุ ค่ำเบีย้
ประชุม 

(บำทต่อคร้ัง) 

ค่ำตอบแทนรำย
เดือนหรือรำยปี 

ค่ำเบีย้
ประชุม 
(บำทต่อ
คร้ัง) 

ค่ำตอบแทน รำย
เดือนหรือรำยปี 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

- กรรมการตรวจสอบ 

 
3,000 

 
3,000 

 
20,000 บาทตอ่

เดือน 
15,000 บาทตอ่

เดือน 

 
6,000 

 
6,000 

 
20,000 บาทตอ่เดือน 

 
15,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการอิสระท่ีไมไ่ด้
ด  ารงต าแหนง่กรรมการ
ตรวจสอบจะได้
คา่ตอบแทนรายเดือน
เทา่กบั 10,000 บาทตอ่
คน ตอ่เดือน 

3. คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  
-  ประธานกรรมการสรรหาฯ 
-  กรรมการสรรหาฯ 

 
 

3,000 
3,000 

 
 
- 
- 

 
 

6,000 
6,000 

 
 

10,000 บาทตอ่เดือน 
7,500 บาทตอ่เดือน 

 

4. กรรมการอิสระ กรณีผูท้ี่เขา้
ประชมุกบัคณะท างาน
บรหิารความเสีย่งในฐานะที่
ปรกึษา 

3,000 10,000 บาทตอ่
เดือน 

6,000 10,000 บาทตอ่เดือน  

 
ทั้งนี ้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 เป็นเงินจ านวนไม่เกิน 
2,100,000  บาท โดยใหค้า่เบีย้ประชมุดงักลา่ว มีผลบงัคบัใชต้ัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป 
โดยที่ประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสยีงไมน่อ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้
ซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  
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8. อนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 

จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่         

1. นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   4523    หรอื 

2. นางสาวสพุรรณี ตรยิานนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   4498   หรอื 

3. นางสาววราพร ประภาศิรกิลุ     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่   4579 

โดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,860,000 บาท และในกรณีที่
ผูส้อบบญัชีไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที่ไดใ้ห้ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอื่น
ของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชี
ดงักลา่วได ้และไดก้ าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2564 เป็นจ านวน
เงินไมเ่กิน 3,910,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บรกิารอื่น (Non-Audit Fee) ท่ีบรษัิทจ่ายตามจรงิ    

โดยที่ประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ดงันี ้

เห็นดว้ย 177,590,719 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ 100.00 
ไมเ่ห็นดว้ย 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ      0.00 
บตัรเสยี 0 เสยีง (ไมน่ ามาค านวณ)  

 

ที่ประชมุผูถื้อหุน้ไมม่ีขอ้พจิารณาเรือ่งอื่นๆ  ดงันัน้ประธานจงึปิดประชมุ เวลา 15.10 น. 

จึงเรยีนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพรแ่ก่นกัลงทนุตอ่ไป 

 ขอแสดงความนบัถือ 

  

 ….……………………………………........... 

 (นายสบืพงศ ์ เกตนุตุิ) 

 รองประธานกรรมการ 

 


