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บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่คณะกรรมการของบริษัทมีมติ
ใหเ้รียกประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ในวนัจันทรท่ี์ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ  หอ้ง Hillcrest  
ชัน้  5    โรงแรม เดอะ  ควอเตอร ์ ลาดพรา้ว   เลขท่ี  80  ลาดพรา้ว ซอย  4   ถนนลาดพรา้ว   แขวงจอมพล    เขต
จตจุกัร  กรุงเทพมหานคร 10900   เพ่ือพิจารณาในเรื่องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถอืหุน้ คร้ังที ่1/2563 
เมื่อวันที ่14 กันยายน 2563 

หลักการและเหตุผล ดว้ยบริษัทฯ ไดจ้ัดการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้  ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งจัดขึน้เมื่อ
วันท่ี 14 กันยายน 2563 และบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุม โดยมี
รายละเอียดปรากฏตามรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 สิ่ง
ท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 รบัรองรายงานการ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งจัดขึน้เมื่อวนัท่ี 14 กันยายน 2563  
ซึง่คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่ไดม้ีการบนัทกึรายงานไวอ้ย่างถกูตอ้ง 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2563 

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผู้
ถือหุน้พึงรบัทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา  ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานและการ
เปลี่ยนแปลงท่ีส  าคัญซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2563 ในรายงานประจ าปี  2563 
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 รบัทราบรายงาน
ของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงท่ี
ส  าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2563 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมม่ีการลงมติจากผูถื้อหุน้ 
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วาระที ่3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และ 
บริษัทย่อยประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2563  

หลักการและเหตุผล เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีมีการแกไ้ขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ”) และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 39 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัใหม้ีการ
ท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงานของผูส้อบ
บญัชี โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2563 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563 และรายงาน
ของผูส้อบบญัชี รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนมุตัิงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปี 2563 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบ
และลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทาน
ของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริษัทแลว้ 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และขอ้บังคบัของ
บริษัทฯ ขอ้ 42 ท่ีก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปีหักดว้ยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 
10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

 เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานปี  2563 ขาดทุนสทุธิเท่ากบั 1,885,547 
บาท (งบเฉพาะกิจการ) ดังนั้นบริษัทฯ จึงงดจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมายส าหรบัปี  2563 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2564  พิจารณางด
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ มีผล
การด าเนินงานปี 2563 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ 1,885,547 บาท (งบเฉพาะ
กิจการ) 
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การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2563 

หลักการและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นส าคัญ ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนัยของมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ.
บริษัทมหาชนฯ และตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 41 ซึง่ก าหนดหา้มมิใหแ้บ่ง
เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ 
ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ไม่ใหจ้่ายเงินปันผลใด ๆ ใหจ้่ายเงินปันผลตาม
จ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมายและเงิน
ส ารองอื่นตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด ทัง้นี ้พิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ โดยขึน้อยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจ าเป็น
ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่นๆ ในอนาคตท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร ดงันี ้ 

ประเภทการจ่ายเงินปันผล จ านวน (หุน้) จ านวนเงินรวม (บาท) อตัราการจ่ายตอ่หุน้ (บาท) 

เงินสด 340,000,000 หุน้  6,800,000 บาท 0.02 บาท 

 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2564 และบริษัทฯ ก าหนดการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัจนัทรท่ี์ 24 พฤษภาคม 2564   

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 พิจารณาอนุมตัิ
การจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2563 โดยจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจ านวน 
6,800,000 บาท  (หกล้านแปดแสนบาทถ้วน )  ทั้ ง นี ้  บริ ษัทฯ  มีหุ ้น ท่ี
ออกจ าหน่ายแลว้ทัง้หมดจ านวน 340,000,000 หุน้ คิดเป็นอตัราการจ่ายเงิน
ปันผลต่อหุน้เท่ากับ 0.02 บาทต่อหุน้ (สองสตางค)์ โดยบริษัทฯ ก าหนดวัน
ก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล  (Record Date) ในวันท่ี 6 
พฤษภาคม 2564 และก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวันท่ี  24  พฤษภาคม  
2564 
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การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน        

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตกิารเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทผู้ออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

หลักการและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 
ก าหนดไวว้่าในการประชมุผูถื้อหุน้สามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งใน
สาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการในขณะนัน้พน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไม่อาจแบ่งออกไดพ้อดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ให้
ใชจ้  านวนท่ีใกลเ้คียงกนักบัหนึ่งในสาม (1/3) แต่ไม่เกินหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการซึ่งจะพน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกให้
กลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้โดยปัจจุบนับริษัทฯ มีกรรมการรวมทัง้สิน้ 12   
ท่าน  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564  ของบริษัทฯ มีกรรมการท่ีตอ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน  4  ท่าน ดงันี ้ 

ชือ่ ต าแหน่ง 

(1) ดร. สืบพงศ ์  อติชาตการ กรรมการ 

(2) นางสาวชลนที  ถวิลเติมทรพัย ์ กรรมการ 

(3) นางจิตรวฒันา  จารุวฒันชยั กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 

(4) นายปราโมทย ์ สิงหน ุ กรรมการตรวจสอบ /กรรมการอิสระ 

 

บริษัทฯ ไดน้  าส่งรายละเอียดเก่ียวกับประวัติ วุฒิการศึกษา ประสบการณ์
ท างาน และสดัสว่นการถือหุน้ในบริษัทฯ ของกรรมการทัง้ 4 ท่านดงักลา่ว โดย
มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 พิจารณาอนุมตัิ
การเลือกตัง้กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียด
การเสนอแตง่ตัง้ ดงันี ้
(1) ดร. สืบพงศ ์อติชาตการ    กรรมการ 
(2) นางสาวชลนที ถวิลเติมทรพัย ์   กรรมการ 
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(3)  นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
(4)  นายประโมทย ์สิงหน ุ  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระดงักล่าว
เ พ่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ ง  ได้ผ่ านการกลั่ นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และไดร้บัความเห็นชอบจาก
ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ โดยภายหลงัจากท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2564  มีมติแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
อีกวาระหนึ่งแลว้ กรรมการบริษัทจะมีจ านวน 12  คน ดงันี ้
1. นายสืบพงศ ์เกตนุตุิ ประธานกรรมการบริหาร / รองประธาน

กรรมการ 

2. นายอรรนพ จลุพนัธ ์ กรรมการ / ประธานเจา้หนา้ท่ีปฎิบตัิการ
สว่นโรงงาน, รกัษาการประธานเจา้หนา้ท่ี
ปฏิบตัิการสว่นสนบัสนนุการขาย 

3. นายสนัติ ธญัวงษ ์ ประธานกรรมการ  

4. นายวีระพงค ์ ลือสกลุ กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร 

5. ดร. สืบพงศ ์อติชาตการ กรรมการ 

6. นางสาวชลนที ถวิลเติมทรพัย ์  กรรมการ 

7. นายโสภณ สิกขโกศล กรรมการ 

8. นายวรงค ์วงศส์ินอดุม กรรมการ 

9. นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ 

10. นายสมเกียรติ จิตรวฒิุโชติ กรรมการอิสระ /  ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

11. นายปราโมทย ์สิงหน ุ กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ 

12. นายสาธิต อนนัตสมบรูณ ์ กรรมการอิสระ 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี ้การลงมติในวาระนีจ้ะเป็นการ
ลงคะแนนเสียงใหก้บักรรมการเป็นรายบคุคล 
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วาระที ่7  พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2564 

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ขอ้ 23 ซึง่ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบริษัทฯ ใน
รูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชนต์อบแทนใน
ลกัษณะอื่นๆ ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา  

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี  2564 พิจารณาอนุมตัิ
ค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท  ประจ า ปี  2564 เ ป็น เ งินจ านวน                               
2,100,000  บาท (สองลา้นหนึ่งแสนบาทถว้น) โดยค่าตอบแทนตามท่ีเสนอมี
ความเหมาะสมเมื่อเทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยผ่านการ
กลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและไดร้บัความ
เห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ต าแหน่ง 

ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีทีจ่ะเสนออนุมัต)ิ 
หมายเหตุ 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

ค่าตอบแทนราย
เดอืนหรือรายปี 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาทต่อคร้ัง) 

ค่าตอบแทน ราย
เดอืนหรือรายปี 

1. คณะกรรมการบรษิัท 
- ประธานกรรมการบรษิัท 
- กรรมการบรษิัท 

 
6,000 
3,000 

 
50,000 บาทตอ่ปี 
30,000 บาทตอ่ปี 

 
9,000 
6,000 

 
50,000 บาทตอ่ปี 
30,000 บาทตอ่ปี 

บรษิัทจะท าการจ่าย
คา่ตอบแทนรายปี ในเดือน
พฤษภาคมปีถดัไป 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการตรวจสอบ 

 
3,000 
3,000 

 
20,000 บาทตอ่เดือน 
15,000 บาทตอ่เดือน 

 
6,000 
6,000 

 
20,000 บาทตอ่เดือน 
15,000 บาทตอ่เดือน 

กรรมการอิสระที่ไม่ไดด้  ารง
ต  าแหน่งกรรมการ
ตรวจสอบจะไดค้่าตอบแทน
รายเดือนเท่ากบั 10,000 
บาทตอ่คน ตอ่เดือน 

3. คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน  
-  ประธานกรรมการสรรหาฯ 
-  กรรมการสรรหาฯ 

 
 

3,000 
3,000 

 
 
- 
- 

 
 

6,000 
6,000 

 
 

10,000 บาทตอ่เดือน 
7,500 บาทตอ่เดือน 

 

4. กรรมการอิสระ กรณีผูท่ี้เขา้
ประชุมกบัคณะท างาน
บรหิารความเส่ียงในฐานะท่ี
ปรกึษา 

3,000 10,000 บาทตอ่เดือน 6,000 10,000 บาทตอ่เดือน  

 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
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วาระที ่8  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชปีระจ าปี 2564 

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และขอ้บังคบัของ 
บริษัทฯ ขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้ผูส้อบบญัชีและ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปีในการเลือกตั้งผูส้อบ
บัญชีจะเลือกตัง้ผูส้อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได ้ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี  2564 และเสนอให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีจาก
บริษัท ส  านักงานอีวาย จ ากัด (“EY”) เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 
2564 จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 

ชือ่-สกุล ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่

จ านวนปีทีเ่ป็น
ผู้สอบบัญชขีอง

บริษัทฯ 

(1) นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ 4523 7 ปี (2557-2563) 

(2) นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ 4498 0 ปี 

(3) นางสาววราพร ประภาศิริกลุ 4579 0 ปี 

และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดใ้ห ้EY จัดหา
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวไดแ้ละก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2564 ส  าหรับบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน  
1,860,000  บาท  (หนึ่งลา้นแปดแสนหกหมื่นบาทถว้น)    

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีทัง้ 3 ราย ไม่ไดเ้ป็นผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ ไม่มีความสมัพันธ์
กบับริษัทฯ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วและไมไ่ดใ้หบ้ริการเป็นท่ีปรกึษาแก่บริษัทฯ 
แต่อย่างใดจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ 

ส าหรบัการคดัเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2564  ของบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัด เลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติ ง าน 
ประสบการณ ์ความพรอ้มของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ี
ยอมรบั ความเป็นอิสระ และอตัราค่าสอบบัญชีท่ีผูส้อบบัญชีเสนอมา และ
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เห็นสมควรเสนอใหผู้ส้อบบญัชีจาก EY ผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นส านกั
งานสอบบัญชีเดียวกันกับบริษัทย่อย เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างานท่ีดี มี
ความเช่ียวชาญ ในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบบญัชีท่ี
เหมาะสม และไดก้ าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ  และบริษัท
ย่อย ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  3,910,000  บาท  (สามลา้นเกา้
แสนหนึ่งหมื่นบาทถว้น)      

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและ
เห็นสมควรใหเ้สนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 พิจารณาอนุมตัิ
แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจาก EY จ านวน 3 ราย ไดแ้ก่  

ชือ่ ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตทะเบียนเลขที ่

(1) นางชลรส สนัติอศัวราภรณ ์ 4523 

(2) นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ 4498 

(3) นางสาววราพร ประภาศิริกลุ 4579 

 
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 และอนมุตัิใหก้  าหนดคา่ตอบแทน
การสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงิน 1,860,000 บาท 
(หนึ่งลา้นแปดแสนหกหมื่นบาทถว้น) และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีไม่สามารถ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีไดใ้ห ้EY จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ี
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบ
บญัชีดงักล่าวได ้และไดก้ าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ  และ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2564  เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3,910,000 บาท (สามลา้น
เกา้แสนหนึ่งหมื่นบาทถว้น) 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่ 9  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

หลักการและเหตุผล เพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 105 วรรคสอง แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ ซึ่งไดร้ะบุ
ไวว้่า ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นับรวมกันไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ีก าหนด
ไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

ความเหน็คณะกรรมการ เห็นสมควรใหม้ีวาระอื่นๆ ไวเ้พ่ือใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระ สอบถามขอ้มูล และ/
หรือ ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการเพ่ือน าไปปฏิบัติ
ต่อไป อย่างไรก็ดี เพ่ือความโปร่งใส และเป็นการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่า
เทียมกัน บริษัทฯ ขอความร่วมมือท่านผูถื้อหุน้ในการไม่เสนอวาระเพ่ิมเติม
เพ่ือพิจารณาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะไม่มีการลงคะแนน ยกเวน้กรณีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอวาระท่ีจะตอ้งมีการ
พิจารณาลงคะแนน ก็ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบก าหนดการดงักลา่ว และขอเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชมุตามวนั เวลา และ
สถานท่ีโดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 7 ในการนีผู้ถื้อหุน้ท่านใดประสงคแ์ตง่ตัง้บคุคลอื่นเขา้
รว่มประชมุแทน โปรดย่ืนหนงัสือมอบฉนัทะตามแบบฟอรม์โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 8 
ตอ่ประธานท่ีประชมุและ/หรือบคุคลท่ีประธานท่ีประชมุมอบหมายก่อนผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุ 

ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดูแลหุน้ โปรดใชห้นังสือมอบ
ฉันทะแบบ ค. เท่านัน้ กรณีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชุมและออก
เสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะโดยใชห้นงัสือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ ดงัมีรายช่ือและ
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4 เขา้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้

ทั้งนี ้ขอใหผู้ถื้อหุน้ศึกษาค าชีแ้จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐานท่ีผูเ้ขา้ร่วม
ประชมุตอ้งน ามาแสดงในวนัประชุม ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 5 โดยบริษัทฯ จะด าเนินการประชมุตามขอ้บังคบั
บริษัทฯ ในสว่นท่ีเก่ียวกบั เรื่อง การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6 

อนึ่ง สืบเน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียน
ใหท้ราบวา่บริษัทฯ ไดต้ระหนกัถงึความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ทกุท่าน โดยบริษัทฯ ขอสนบัสนนุใหผู้ ้
ถือหุน้พิจารณามอบฉันทะใหก้รรมการอิสระแทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง ทั้งนี ้บริษัทฯ จะปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ เรื่อง การป้องกนัควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ส าหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือ กิจกรรมอื่นท่ีมีลักษณะใกลเ้คียงกัน โดยจะอา้งอิงจากประกาศหรือ
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ค าแนะน าฉบบัล่าสดุของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ค  าแนะน าหรือขอ้ปฏิบตัิอื่น ๆ ท่ีอาจมีการประกาศเพ่ิมเติม
ตอ่ไปในอนาคต 

 

 ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

  

  

 (นายวีระพงค ์ลือสกลุ) 

 ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

 


