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 บริษัท พรีพัฒน ์เทคโนโลย ีจ ากัด (มหาชน) 

Peerapat Technology Public Company Limited 

ทะเบียนเลขที่ 0107551000231 Registration No. 0107551000231  

เลขที่ 406 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 

406 Ratchadapisek Road, Samsen Nok, Huai Khwang, Bangkok 10310, 
Thailand 

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

วนัท่ี 1 เมษายน 2565 

เลขท่ี  : PRAPAT 014/2565   

เรื่อง เชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ (E-AGM) ประจ าปี 2565 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้ บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 

1. ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 (ส  าหรบัวาระ 
ท่ี 1) 

2. แบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) และงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2564 และรายงานของผูส้อบบญัชี (ส  าหรบัวาระท่ี 2, 3, 4, 5) 

3. แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) (ส  าหรบัวาระท่ี 6, 7) 

4. ประวตัิโดยสงัเขปของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีพน้
จากต าแหน่งตามวาระ (ส าหรบัวาระท่ี 8) 

5. ขอ้มลูกรรมการอิสระประกอบการมอบฉนัทะของผูถื้อหุน้และนิยามกรรมการอิสระ 

6. ขอ้ปฏิบตัิส  าหรบัการเขา้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ประจ าปี 2565 

7. แบบลงทะเบียนส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ประจ าปี 2565 

8. ค าบอกกลา่วการคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคลส าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 

9. ส าเนาขอ้บังคับของบริษัท พีรพัฒน ์เทคโนโลยี จ ากัด (มหาชน) เฉพาะส่วนท่ีเก่ียวกับ เรื่อง การ
ประชมุผูถื้อหุน้ 

10. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. (ทั่วไป) หนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. (แบบก าหนดรายการตา่ง ๆ ท่ีจะมอบ
ฉันทะท่ีละเอียดชัดเจน) และแบบ ค. (เฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง้ให้ 
คสัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้) 
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บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจง้ใหท้ราบวา่ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 
ครัง้ท่ี 1/2565 มีมติใหเ้รียกประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ในวนัจนัทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. 
โดยการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ถ่ายทอดสด ณ หอ้งประชมุใหญ่ ของบริษัทฯ ชัน้ 7 
เลขท่ี 406 ถนนรชัดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหว้ยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาในเรื่องต่าง ๆ 
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่  
30 เมษายน 2564  

หลักการและเหตุผล ด้วยบริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2564 เมื่อวันท่ี   
30 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ ไดจ้ัดท ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 ซึ่งแสดงรายละเอียดอย่างถูกตอ้งครบถว้น และน าส่งส  าเนา
รายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน
ระยะเวลา 14 วนัหลงัการประชมุดงักลา่ว ตลอดจนน าสง่ใหก้รมพฒันาธุรกิจ
การค้า  กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว 
รายละเอียดปรากฏตาม สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 1 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2564 เมื่อวนัท่ี 30 เมษายน 2564 ไดบ้ันทึกถูกตอ้งตามความเป็น
จริง จงึสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 รบัรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 
2564  

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งผ่านมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ประจ าปี 2564 

หลักการและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) 
มาตรา 113 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญ
ประจ าปี  พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา และตอ้งจดัสง่รายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุสามญัประจ าปีใหผู้ถื้อหุน้ได้
ทราบ ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงท่ีส  าคญั
ซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี /  
รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดปรากฏตามสิ่ง
ท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 2 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส  าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 และแบบแสดงรายการ
ขอ้มลูประจ าปี / รายงานประจ าปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) 

การลงมต ิ วาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมม่ีการลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญช ีประจ าปี 2564 สิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของ
ผู้สอบบัญช ี

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ .ศ. 2535 (และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม) มาตรา 56 ซึ่งสอดคลอ้งกบั ขอ้บงัคบัตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย เรื่องการจัดท างบและส่งงบการเงิน และรายงานเก่ียวกับฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทจดทะเบียน พ .ศ. 2560 ขอ้ 3 และ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 
112 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 36 ซึ่งก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัท างบแสดง
ฐานะการเงิน และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ของบริษัทฯ และเสนอต่อท่ีประชมุ
ผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมัติ พร้อมทั้ งให้ผู ้สอบบัญชีท่ี
ตรวจสอบก่อนน าเสนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ 

บริษัทฯ ไดจ้ดัท างบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ของ
บริษัทฯ ส  าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2564 ตามท่ี
แสดงไว้ใน  แบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี  / รายงานประจ าปี 2564  
(แบบ 56-1 One Report) และรายงานของผูส้อบบญัชี สิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดบั 
ท่ี 2 โดยงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ 
ส  าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ดงักล่าว ไดผ้่าน
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตของบริษัทฯ ไดแ้ก่ผูส้อบบญัชีจาก
บริษัท ส  านักงาน อีวาย จ ากัด และไดผ้่านการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และไดร้บัความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแลว้ 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงิน และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ประจ าปี 2564  สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 
2564  ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต
ของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้
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รายการตามงบการเงนิรวม 

ณ 31 ธันวาคม 2564 ณ 31 ธันวาคม 2563 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

งบการเงนิรวม งบการเงนิ
เฉพาะกิจการ 

สนิทรพัยร์วม 1,115,536,754 846,196,080 1,102,268,980 828,132,051 

หนีส้นิรวม 639,875,229 482,873,256 607,865,426 449,941,234 

สว่นของผูถื้อหุน้ 475,661,525 363,322,824 494,403,554 378,190,817 

รายไดร้วม 747,750,725 587,734,742 830,927,551 644,714,525 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัภาษีเงินได ้ 702,722 (9,406,736) 17,381,839 (8,663,378) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (6,202,039) (8,068,113) 13,884,881 (1,885,547) 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุน้ (0.03) (0.02) 0.02 (0.01) 

 โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบแสดงรายงการขอ้มูลประจ าปี / รายงาน
ประจ าปี 2564 ซึ่งไดจ้ัดส่งใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้นี ้
เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัตงิดการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

หลักการและเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 
116 และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 42 ท่ีก าหนดใหบ้ริษัทฯ ตอ้งจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปีหักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ  

เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานปี 2564 ขาดทุนสทุธิเท่ากบั 8,068,113 
(แปดลา้นหกหมื่นแปดพันหนึ่งรอ้ยสิบสาม) บาท (งบเฉพาะกิจการ) ดงันัน้
บริษัทฯ จงึงดจดัสรรก าไรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรบัปี 2564 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ 
ประจ าปี 2565 พิจารณางดจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ มีผลการด าเนินงานปี 2564 ขาดทุนสุทธิเท่ากับ   
8,068,113 (แปดล้านหกหมื่นแปดพันหนึ่งร ้อยสิบสาม) บาท (งบเฉพาะ
กิจการ) 
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การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล ประจ าปี 2564 ในรูปแบบหุน้ปันผลและเงนิปันผล 

หลักการและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้โดยค านึงถึงผลประกอบการ
และผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นส าคัญ ทั้งนี ้ บริษัทฯ จะ
พิจารณาจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไดต้ามนัยของพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 115 และตามขอ้บงัคบั
ของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งก าหนดห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น
นอกจากปันผลจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ 
ไมใ่หจ้่ายเงินปันผลใด ๆ ใหจ้่ายเงินปันผลตามจ านวนหุน้ หุน้ละเท่า ๆ กนั 

ส าหรบัการจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
ไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 30 ของก าไรสุทธิหลังหักส ารองตามกฎหมายและเงิน
ส ารองอื่นตามท่ีบริษัทฯ ก าหนด ทัง้นีพิ้จารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ โดยขึน้อยู่กับกระแสเงินสดสุทธิ ฐานะทางการเงิน ผลการ
ด าเนินงานและแผนการลงทุนของบริษัทฯ ในแต่ละปี รวมถึงความจ าเป็น
ความเหมาะสม และข้อพิจารณาอื่น ๆ ในอนาคตท่ีคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควร  

ในปี 2564 ปรากฏว่าบริษัทฯ มีก าไรสะสมจ านวน 52,784,108 (หา้สิบสอง
ลา้นเจ็ดแสนแปดหมื่นสี่พนัหนึ่งรอ้ยแปด) บาท ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ
ของบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ จงึมีความประสงคจ์ะจ่ายปันผล ดงันี ้ 

1. จ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้ับผูถื้อหุน้เดิมของบริษัทฯ ในอตัรา 10 หุน้
เดิมตอ่ 1 หุน้ปันผล เป็นจ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) 
หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศูนยจ์ุดหา้ศูนย)์ บาท คิดเป็นอตัราการ
จ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 (ศนูยจ์ดุศนูยห์า้) บาท ในกรณีผูถื้อหุน้
รายใดท่ีมีเศษของหุน้สามญัเดิมภายหลงัการค านวณเพ่ือจ่ายหุน้ปันผล
แลว้ บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงินสดใหท้ดแทนในอตัรา 0.05 (ศนูยจ์ุด
ศนูยห์า้) บาทตอ่หุน้ 

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุน้ละ 0.006 (ศูนยจ์ุดศูนยศ์ูนยห์ก) บาท 
หรือคิดเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,040,000 (สองลา้นสี่หมื่น) บาท 
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ทั้งนี ้ การจ่ายเงินปันผล และการจ่ายหุ้นปันผล เป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล  
มีรายละเอียดดงันี ้

รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2564 (ปีทีเ่สนอ) ปี 2563 

1) ก าไรสว่นท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ (บาท) (8,068,113) (1,885,547) 

2) จ านวนหุน้ 340,000,000 340,000,000 

3) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายตอ่หุน้ (บาท) 0.056 0.02 

   3.1) เงินปันผลระหวา่งกาลส าหรบัผลการด าเนินงาน
ครึง่ปีแรก (บาท: หุน้) 

ไมม่ ี ไมม่ ี

3.2) เงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานครึง่ปีหลงั 

- เงินปันผลระหวา่งกาล (บาท: หุน้) 

- เงินปันผลประจ าปี (บาท: หุน้) 

 

ไมม่ ี

 

ไมม่ ี

4) รวมเงินปันผลท่ีจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 19,040,000 6,800,000 

5) อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลตอ่ก าไรสทุธิหลกัหกัส ารอง
ตามกฎหมาย 

N/A N/A 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัศกุรท่ี์ 6 พฤษภาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะขึน้เครื่องหมาย XD ใน
วันพฤหัสบดีท่ี 5 พฤษภาคม 2565 และบริษัทฯ ก าหนดการจ่ายเงินปันผล
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในวนัศกุรท่ี์ 20 พฤษภาคม 2565    

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2564 โดย
จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2564 โดยเสนอการ
จ่ายปันผลในอตัรา 0.056 (ศนูยจ์ุดศนูยห์า้หก) บาทต่อหุน้ หรือคิดเป็นมลูคา่
ปันผลรวม 19,040,000 (สิบเกา้ลา้นสี่หมื่น) บาท ประกอบดว้ย 1) การจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามญั ในอตัราส่วน 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล คิดเป็นจ านวน
หุน้ปันผลจ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) หุน้ มลูคา่ท่ีตราไว้
หุ ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท หรือคิดเป็นมูลค่าหุ้นปันผลจ านวน 
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17,000,000 (สิบเจ็ดลา้น) บาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลต่อหุ้นเท่ากับ 
0.05 (ศนูยจ์ุดศนูยห์า้) บาทต่อหุน้ และ 2) การจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 
0.006 (ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์หก)  บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นมูลค่าเงินปันผล 
2,040,000 (สองลา้นสี่หมื่น) บาท ทัง้นี ้ในกรณีผูถื้อหุน้รายใดท่ีมีเศษของหุน้
สามญัภายหลงัการค านวณเพ่ือจ่ายหุน้ปันผล บริษัทฯ จะจ่ายปันผลเป็นเงิน
สดใหท้ดแทนในอตัรา 0.05 (ศนูยจ์ดุศนูยห์า้) บาทตอ่หุน้ 

โดยบริษัทฯ ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัศุกรท่ี์ 6 พฤษภาคม 2565 และก าหนดการจ่ายเงินปันผลในวนั
ศกุรท่ี์  20 พฤษภาคม  2565 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือ
บริคณหส์นธิ ข้อ 4. เพือ่ใหส้อดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบยีน 

หลักการและเหตุผล เพ่ือรองรับจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่ผู ้ถือหุ้นของบริษัทฯ ใน
อตัราส่วน  10 (สิบ) หุน้เดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุน้ปันผล หรือคิดเป็นจ านวนไม่เกิน 
34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศนูยจ์ดุหา้ศนูย)์ 
บาท บริษัทฯ จงึตอ้งเพ่ิมทนุโดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทนุใหม่เพ่ือรองรบัการ
จ่ายปันผลเป็นหุน้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจ านวน 17,000,000 (สิบเจ็ด
ลา้น) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 170,000,000 (หนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบ
ลา้น) บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 340,000,000 (สามรอ้ยสี่สิบลา้น) 
หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย)์ บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 187,000,000 (หนึ่งร ้อยแปดสิบเจ็ดล้าน) บาท แบ่งออกเป็นหุ้น
สามญัจ านวน 374,000,000 (สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น) หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์)  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน  
34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศนูยจ์ดุหา้ศนูย)์ 
บาท รายละเอียดปรากฏตามแบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) สิ่งท่ีส่งมา
ดว้ยล าดบัท่ี 3 
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ทั้งนี ้เ พ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทฯ ต้อง
ด าเนินการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้
ขอ้ความต่อไปนีแ้ทน และก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัท และ /หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณหส์นธิท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ข และเพ่ิมเติมถอ้ยค า
เพ่ือใหเ้ป็นตามค าสั่งของนายทะเบียน ดงันี ้

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน
จ านวน 

187,000,000 
บาท 

(หนึ่งร ้อยแปดสิบเจ็ด
ลา้นบาท) 

 แบ่งออกเป็น 374,000,000 
หุน้ 

(สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น
หุน้) 

 มลูคา่หุน้ละ 0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

 โดยแยกออกเป็น   

 หุน้สามญั 374,000,000 
หุน้ 

(สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น
หุน้) 

 หุน้บรุิมสิทธิ - หุน้ ( - )” 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ และเห็นสมควรใหเ้สนอท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
อีกจ านวน 17,000,000 (สิบเจ็ดลา้น) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
170,000,000 (หนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบลา้น) บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 
340,000,000 (สามรอ้ยสี่สิบลา้น) หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศนูยจ์ุดหา้
ศูนย)์ บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 187,000,000 (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ด
ลา้น) บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 374,000,000 (สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่
ลา้น) หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศูนยจ์ุดหา้ศนูย)์ บาท โดยการออกหุน้
สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 
0.50 (ศนูยจ์ดุหา้ศนูย)์ บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายหุน้ปันผล และพิจารณาอนมุตัิ
การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ  

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ (3/4) ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 



10 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุน้สามัญเพิม่ทุน 

หลักการและเหตุผล สืบเน่ืองจากวาระท่ี 6 ซึ่งมีการพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 170,000,000 (หนึ่งรอ้ยเจ็ดสิบลา้น) 
บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 340,000,000 (สามรอ้ยสี่สิบลา้น) หุน้ 
มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศนูยจ์ุดหา้ศนูย)์ บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 
187,000,000 (หนึ่งรอ้ยแปดสิบเจ็ดลา้น) บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจ านวน 
374,000,000 (สามรอ้ยเจ็ดสิบสี่ลา้น) หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศนูยจ์ดุ
หา้ศนูย)์ บาท โดยการออกหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน 34,000,000 (สามสิบสี่
ล ้าน) หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ ้นละ 0.50 (ศูนย์จุดห้าศูนย์) บาท จึงเสนอให้
พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษัทฯ เพ่ือรองรบัการจ่าย
ปันผลเป็นหุน้สามญัของบริษัทฯ จ านวนทัง้สิน้ไมเ่กิน 34,000,000 (สามสิบสี่
ลา้น) หุน้ มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 (ศนูยจ์ุดหา้ศนูย)์  บาท คิดเป็นการจ่าย
หุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 (ศนูยจ์ดุศนูยห์า้) บาท รายละเอียดปรากฏตาม
แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) สิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 3 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนจ านวน
ทั้งสิน้ไม่เกิน 34,000,000 (สามสิบสี่ลา้น) หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ ้นละ 0.50 
(ศนูยจ์ุดหา้ศนูย)์ บาท เพ่ือรองรบัการจ่ายปันผลเป็นหุน้สามญัใหก้บัผูถื้อหุน้
เดิมของบริษัทฯ ในอตัราสว่น 10 (สิบ) หุน้เดิม ตอ่ 1 (หนึ่ง) หุน้ปันผล คิดเป็น
การจ่ายหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ  0.05 (ศนูยจ์ดุศนูยห์า้) บาท 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ  
ประจ าปี 2565 

หลักการและเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 
71 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 17 ก าหนดไวว้า่ในการประชมุผูถื้อหุน้สามญั
ประจ าปีทุกครัง้ ใหก้รรมการหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนคณะกรรมการใน
ขณะนัน้พน้จากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะพน้จากต าแหน่งไมอ่าจแบ่ง
ออกไดพ้อดีหนึ่งในสาม (1/3) ก็ใหใ้ชจ้  านวนท่ีใกลเ้คียงกันกับหนึ่งในสาม 
(1/3) แตไ่มเ่กินหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด กรรมการซึง่จะ
พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอีกก็ได ้โดยปัจจบุนั
บริษัทฯ มีกรรมการรวมทัง้สิน้ 11 (สิบเอด็) ท่าน  
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ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 2565 มีกรรมการท่ีต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 (สี่) ท่าน ดงันี ้ 

ชือ่ ต าแหน่ง 

จ านวนคร้ังทีเ่ข้า
ประชุม

คณะกรรมการในปี 
2564 (คร้ัง) 

จ านวนปีทีด่ ารง
ต าแหน่งกรรมการ

บริษัท* (ปี) 

(1) นายสมเกียรติ จิตรวฒิุโชติ กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 

4/4 13 

(2) นายสืบพงศ ์เกตนุตุิ   รองประธานกรรมการ /
ประธานกรรมการบริหาร 

4/4 13 

(3) นายโสภณ สิกขโกศล  กรรมการ 4/4 13 

(4) นายอรรนพ จลุพนัธ ์ กรรมการ 4/4 13 

หมายเหต*ุ นบัตัง้แตบ่ริษัทฯ แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เป็นการล่วงหนา้ส าหรบั
การประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 ตัง้แต่วันท่ี 13 มกราคม 2565 ถึง
วนัท่ี 31 มกราคม 2565 โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มี 
ผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ของบริษัท  

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบริษัทจึงได้
ด  าเนินการตามหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการบริษัทโดยพิจารณาจากความ
เหมาะสม คณุสมบตัิ คณุวฒิุ ประสบการณ ์ทกัษะ ความเช่ียวชาญในวิชาชีพ 
รวมถึงองค์ประกอบของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทฯ ตลอดจน
ประสิทธิภาพและผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงท่ีผ่านมา
อย่างรอบคอบและระมดัระวงัแลว้เห็นว่า กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ทัง้ 4 (สี่) ท่านดงักล่าว มีคณุสมบตัิครบถว้นและเหมาะสมกบัการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงในช่วงท่ีผ่านมา กรรมการทุกท่านปฏิบัติ
หนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
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นอกจากนีค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริษัทไดพิ้จารณาเพ่ิมเติมถงึคณุสมบตัิ และการปฏิบตัิ หนา้ท่ีกรรมการอิสระ
ของนายสมเกียรติ  จิตรวฒิุโชติ ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุท่ี 
ทจ.39/2559 เรื่องการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ ข้อ 17 และ
ประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท่ี์ กจ . 3/2560 
ข้อ  4, 5, และ  6 และตามหลักการก ากับดูแล กิจการ ท่ีดี  (Corporate 
Governance) ส  าหรบับริษัทจดทะเบียนปี 2560 ของส านกังานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเห็นว่านายสมเกียรติ  
จิตรวุฒิโชติ มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระครบถว้นตามประกาศ และ
หลกัเกณฑด์งักล่าว อีกทัง้ยงัมีประสบการณ ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น
อนัเป็น ประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างย่ิงตลอดจนสามารถแสดงความ
คิดเห็น และให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกับการด า เนินงานของบริษัทฯ  
ไดอ้ย่างเป็นอิสระ 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมัติเลือกตัง้ใหก้รรมการทัง้ 4 (สี่) ท่านกลับเขา้
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดเก่ียวกับประวัติ  
วุฒิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัทฯ การเป็น
กรรมการในบริษัทอื่นของกรรมการทั้ง 4 (สี่) ท่านดังกล่าวมีรายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 4 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการที่มีสว่นไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้ เห็นวา่ 
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 (สี่) ท่านดงักลา่ว มีคณุสมบตัิ
ครบถว้น และเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมถงึในช่วงท่ีผ่าน
มากรรมการทุกท่านปฏิบตัิหนา้ท่ีกรรมการไดเ้ป็นอย่างดี และมีประสิทธิภาพ 
น อ ก จ า ก นี้  ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ษั ท ไ ด้ พิ จ า ร ณ า แ ล้ ว ว่ า  
นายสมเกียรติ  จิตรวุฒิโชติ มีคุณสมบัติในการเป็นกรรมการอิสระครบถว้น
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ .39/2559 เรื่องการขอ
อนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ท่ีออกใหม่ ขอ้ 17 และประกาศคณะกรรมการก ากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ . 3/2560 ข้อ 4, 5, และ 6 และตาม
หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี (Corporate Governance) ส  าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลกัทรพัย ์อีกทัง้ยงัมีประสบการณ ์และความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น อนัเป็น
ประโยชนต์่อธุรกิจของบริษัทฯ อย่างย่ิง ตลอดจนสามารถแสดงความคิดเห็น 
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และใหข้อ้เสนอแนะต่าง ๆ เก่ียวกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ไดอ้ย่างเป็น
อิสระ จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2565 พิจารณา
อนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ 
จ านวน 4 (สี่ ) ท่าน ได้แก่ 1) นายสมเกียรติ จิตรวุฒิโชติ 2) นายสืบพงศ์  
เกตนุตุิ 3) นายโสภณ สิกขโกศล 4)นายอรรนพ จลุพนัธ ์กลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีก วาระหนึ่ง 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี ้การลงมติในวาระนีจ้ะเป็นการ
ลงคะแนนเสียงใหก้บักรรมการเป็นรายบคุคล 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 

หลักการและเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ .ศ . 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม)  
มาตรา 90 และขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ 23 ก าหนดใหก้รรมการมีสิทธิไดร้บั
ค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสัหรือ
ผลประโยชนต์อบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุม 
ผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรืออาจเป็น
หลักเกณฑ ์และก าหนดเป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะ
เปลี่ยนแปลงก็ได ้

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน ไดย้ึดถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาด
ของธุรกิจ ความรบัผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และไดเ้ปรียบเทียบกับ
บริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยท่ีมีมูลค่าตลาด 
(Market Capitalization) ในขนาดท่ีใกลเ้คียงกบับริษัท  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมสามัญ 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2565 เป็นเงินจ านวน 2,100,000  
(สองลา้นหนึ่งแสน) บาท โดยค่าตอบแทนตามท่ีเสนอมีความเหมาะสมเมื่อ
เทียบกับผลประกอบการของบริษัทฯ ทั้งนี ้ โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนและไดร้บัความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทแลว้ 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสาม (2/3) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุ 
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วาระที ่10 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชปีระจ าปี 2565 

หลักการและเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 
120 และข้อบังคับของบริ ษัทฯ ข้อ  36 ซึ่ งก าหนดให้ท่ีประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งผู ้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของ 
บริษัทฯ ทกุปี ในการเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีจะเลือกตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

นอกจากนีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ .44/2556 เรื่อง
หลกัเกณฑ ์เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยขอ้มลูเก่ียวกบัฐานะทาง
การเงิน และผลการด าเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรพัย ์ก าหนดใหบ้ริษัท
จดัใหม้ีการหมนุเวียนผูส้อบบญัชี (Auditor Rotation) ในกรณีผูส้อบบญัชีราย
ใดปฏิบัติหนา้ท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทท่ีออกหลักทรัพยม์าแลว้ 7 (เจ็ด) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกัน
หรือไม่ โดยบริษัทท่ีออกหลักทรัพยจ์ะแต่งตัง้ผูส้อบบัญชีรายนัน้เป็นผูส้อบ
บญัชีของตนได ้ก็ตอ่เมื่อพน้ระยะเวลาอย่างนอ้ย 5 (หา้) รอบปีบญัชีติดตอ่กนั 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีประจ าปี 2565 และ
เสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2565 พิจารณาแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส  านกังานอีวาย จ ากดั 
(“EY”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 จ านวน 3 (สาม) ราย 
ไดแ้ก่ 

รายชือ่ผู้สอบบัญชี 
ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต

ทะเบยีนเลขที ่
จ านวนปีทีล่งลายมือชือ่รับรองงบ

การเงนิของบริษัทฯ 

(1) นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ 4498 
ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือรบัรองงบ

การเงินของบริษัทฯ 

(2) นางสาววธู  ขยนัการนาวี 5423 
ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือรบัรองงบ

การเงินของบริษัทฯ 

(3) นางสาวอิศราภรณ ์ วิสทุธิญาณ 7480 
ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือรบัรองงบ

การเงินของบริษัทฯ 

และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหนา้ท่ีไดใ้ห ้EY จัดหา
ผูส้อบบัญชีรบัอนุญาตอื่นของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และก าหนด
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ค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2565 ส  าหรับบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 
1,900,000 (หนึ่งลา้นเกา้แสน) บาท  

ทั้งนี ้ ผู ้สอบบัญชีทั้ง  3 (สาม)  ราย ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ ไม่มีส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวและไม่ไดใ้หบ้ริการเป็นท่ี
ปรกึษาแก่บริษัทฯ แต่อย่างใด และมีความรู ้ความเขา้ใจในธุรกิจของบริษัทฯ 
เป็นอย่างดี จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ 

ส าหรบัการคดัเลือกผูส้อบบัญชีประจ าปี 2565 ของบริษัทฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาคัด เลือกผู้สอบบัญชีจากผลการปฏิบัติ งาน 
ประสบการณ ์ความพรอ้มของบุคลากร การมีมาตรฐานการปฏิบตัิงานเป็นท่ี
ยอมรบั ความเป็นอิสระ และอตัราค่าสอบบญัชีท่ีผูส้อบบัญชีเสนอมา และ
เห็นสมควรเสนอใหผู้ส้อบบญัชีจาก EY  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็น
ส านกังานสอบบญัชีเดียวกนักบับริษัทย่อย เน่ืองจากมีมาตรฐานการท างาน
ท่ีดี มีความเช่ียวชาญ ในการสอบบัญชีมีความเป็นอิสระและเสนอค่าสอบ
บญัชีท่ีเหมาะสม และไดก้ าหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  3,750,000 (สามลา้นเจ็ด
แสนหา้หมื่น) บาท  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญั 
ผูถื้อหุน้ ประจ าปี  2565 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก EY จ านวน 3 
(สาม) ราย ไดแ้ก่  

รายชือ่ผู้สอบบัญชี 

ผู้สอบบัญช ี

รับอนุญาต 

ทะเบยีนเลขที ่

(1) นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ 4498 

(2) นางสาววธู ขยนัการนาวี  5423 

(3) นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ 7480 

เ ป็นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ  ประจ า ปี  2565 และอนุมัติ ให้ก าหนด
ค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงิน 
1,900,000 (หนึ่งลา้นเกา้แสน) บาท และในกรณีท่ีผูส้อบบัญชีไม่สามารถ
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ปฏิบัติหนา้ท่ีไดใ้ห ้EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของส านักงานท า
หนา้ท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ แทน
ผูส้อบบญัชีดงักลา่วได ้และไดก้ าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย ประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน  3,750,000 (สามลา้น
เจ็ดแสนหา้หมื่น) บาท  

การลงมต ิ วาระนีจ้ะตอ้งไดร้ับการอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 

หลักการและเหตุผล พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 
105 ระบุไวว้่า ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากท่ี
ก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นสมควรให้มีวาระอื่น  ๆ  ไว้เพ่ือให ้
ผูถื้อหุน้เสนอวาระ สอบถามขอ้มลู และ/หรือ ใหค้  าแนะน าแก่คณะกรรมการ
บริษัทและฝ่ายจัดการเพ่ือน าไปปฏิบัติต่อไป อย่างไรก็ดี เพ่ือความโปร่งใส 
และเป็นการใหส้ิทธิแก่ผูถื้อหุน้อย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ขอความร่วมมือ
ท่านผูถื้อหุน้ในการไมเ่สนอวาระเพ่ิมเติมเพ่ือพิจารณาในวนัประชมุผูถื้อหุน้ 

การลงมต ิ วาระนีจ้ะไม่มีการลงคะแนน ยกเวน้กรณีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอวาระท่ีจะตอ้งมีการ
พิจารณาลงคะแนน ก็ใหป้ฏิบตัิตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งตอ่ไป 

ทัง้นีก้  าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้รว่มประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ า ปี 2565 (Record Date) ในวนัท่ี 
7 มีนาคม 2565 โดยบริษัทฯ จะขึน้เครื่องหมาย XM ในวนัท่ี 6  มีนาคม  2565 

อนึ่ง สืบเน่ืองจากสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ขอเรียน
ใหท้ราบว่าบริษัทฯ ไดต้ระหนักถึงความปลอดภัยดา้นสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ทุกท่าน โดยบริษัทฯ  จึงด าเนินการ
จดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) ตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายก าหนด
เก่ียวกบัการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ในวนัจนัทรท่ี์ 25 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.  

เน่ืองดว้ยสถานการณก์ารระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังมีความไม่แน่นอน  
ซึ่ง อาจทวีความรุนแรงขึน้ บริษัทฯ จึงอาจมีความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลง วนั เวลา สถานท่ี หรือรูปแบบการ
ประชุม เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง และเพ่ือความปลอดภยัดา้นสขุอนามยัของผูถื้อหุน้ทุกท่าน หากมี
การเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทฯ จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบทางเว็บไซตข์องบริษัทฯ และระบบ SET portal ของ
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ตอ่ไป 
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ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้
ประชุมและออกเสียงแทนตน โปรดใชห้นงัสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข . แบบใดแบบหนึ่ง ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ี
เป็นผูล้งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ โปรดใช้
หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 10 และเพ่ือเป็นการรกัษาสิทธิ และผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้
กรณีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง และมีความจะประสงคจ์ะมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ เขา้ประชุมและออกเสียงแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะโดยใชห้นงัสือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษัทฯ ดังมีรายช่ือ และรายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมาดว้ยล าดับท่ี 5 เขา้ร่วมประชุม และออกเสียง
ลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้ได ้

ทั้งนี ้ ขอให้ผู ้ถือหุ้นศึกษาข้อปฏิบัติส  าหรับการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) ตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 6 และผูถื้อหุน้จะตอ้งด าเนินการกรอกแบบลงทะเบียนส าหรบั
การประชุมสามญัผูถื้อหน้ประจ าปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ย
ล าดบัท่ี 7 เพ่ือเขา้ร่วมการประชุม และบริษัทฯ จะด าเนินการประชุมตามขอ้บังคบับริษัทฯ หมวดท่ี 5 เรื่องการ
ประชมุผูถื้อหุน้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาดว้ยล าดบัท่ี 9 

อีกทัง้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทฯ จึงตระหนักถึง 
ความส าคญัของขอ้มลูส่วนบุคคลของผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูร้บัมอบฉันทะ จึงขอแจง้ขอ้มลูใหผู้ถื้อหุน้ทกุท่านทราบ
ถึงวิธี เก็บรวบรวมใช้งานเปิดเผยและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลท่ีสามารถระบุยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น  
และ/หรือ ผูร้บัมอบ ฉนัทะ ตามค าบอกกลา่วการคุม้ครองขอ้มลูส่วนบคุคลส าหรบัการประชุมผูถื้อหุน้ รายละเอียด
ปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มา ดว้ยล าดบัท่ี 8 

บริษัทฯ ของดการมอบของช าร่วยในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพ่ือสนองนโยบายของส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย 

  

ขอแสดงความนบัถือ 

 บริษัท พีรพฒัน ์เทคโนโลยี จ ากดั (มหาชน) 

   

 (นายบวร วงศส์ินอดุม) 

                                                                                                                ประธานกรรมการ 


