
 

 

เลขที: HR. 004/2564 

วนัที 19 กมุภาพนัธ ์2564 

เรือง แจง้มติทปีระชุมคณะกรรมการบริษทั ครังท ี1/2564  

(กาํหนดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 / การจ่ายปันผลประจาํปี 2563) 

 

เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

 ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 

 

บริษทั พีรพฒัน์ เทคโนโลยี จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) ขอแจง้มติทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 1/2564  

ซึงประชุมเมือวนัท ี19 กุมภาพนัธ ์2564 เวลา 13.00 น. โดยทปีระชุมมีมติอนุมตัิวาระทสีาํคญั ดงันี  

 

1) อนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพอืพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกาํไร

ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2563  สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2563 และรับทราบรายงาน

ของผูส้อบบญัชี 

 

2) อนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564  เพือพิจารณาอนุมตัิงดจดัสรรกาํไรเป็นทุนสํารองตาม

กฎหมาย   เนืองจากผลการดาํเนินงานปี 2563  บริษทัฯ มีผลขาดทุนสุทธิ (1,885,547)  บาท  (งบเฉพาะกิจการ)    

 

3) อนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 เพอืพจิารณาอนุมติัการจ่ายปันผลประจาํปี 2563 โดยจ่าย

ปันผลเป็นเงินสดในอตัรา 0.02  บาทต่อหุ้น จาํนวนปันผลจ่ายทงัสินไม่เกิน 6,800,000 บาท ซึงเป็นการจ่ายปันผล

จากกาํไรสะสม ทงันี การจ่ายปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอน เนืองจากตอ้งรอการ 

 

อนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 และกรณีทีผูถื้อหุ้นอนุมติัการจ่ายปันผลดงักล่าว คณะกรรมการ

บริษทัไดก้าํหนดวันกาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิรับปันผล (Record Date) ในวนัที  พฤษภาคม 2564 และ

กาํหนดจ่ายปันผลในวนัที 24  พฤษภาคม 2564 

 

ทงันี ผูถ้ือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลกัเกณฑ์ทีกาํหนดในประมวล

รัษฎากรมาตรา 47 ทวิ โดยเงินปันผลจาํนวน 0.02  บาทต่อหุ้น จ่ายจากกาํไรสุทธิของกิจการทีเสียภาษีเงินไดนิ้ติ

บุคคลในอตัราภาษีร้อยละ  ผูไ้ดรั้บเงินปันผลสามารถหกัเครดิตภาษีเงินไดใ้นอตัรา 20/80 ของเงินปันผลทีไดรั้บ 

 

 



 

 

 

4) อนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2564 เพอืพิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการที

ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ จาํนวน  ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ และตาํแหน่งอืนๆ ตามเดิม

อกีวาระหนึง ตามรายชือดงันี 

(1) ดร.สืบพงศ ์อตชิาตการ   ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

(เสนอให้แต่งตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและตาํแหน่งอนืๆ ตามเดิมอกีวาระหนึง) 

(2) นางสาวชลนที ถวลิเติมทรัพย ์ ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 

(เสนอให้แต่งตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและตาํแหน่งอนืๆ ตามเดิมอกีวาระหนึง) 

(3) นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั  ดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

(เสนอให้แต่งตงักลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและตาํแหน่งอนืๆ ตามเดิมอกีวาระหนึง) 

ทงันี กรรมการบริษทัราย นางจิตรวฒันา จารุวฒันชยั จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า  ปี หากไดร้ับการ

แต่งตงัในครังนี (ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระของบริษทัมาตงัแต่วนัที  30 เมษายน  2555)   แต่คณะกรรมการบริษทัเห็นว่า 

ท่านไดป้ฏิบติัหน้าทีเป็นไปตามมาตรา /  ของพรบ.หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ.  มีคุณสมบติัของกรรมการ

อิสระครบถว้น ตงัแต่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัไม่เคยมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  ตดัสินใจในวาระต่างๆ เพือ

ประโยชน์สูงสุดของบริษทัและผูถื้อหุ้นมาโดยตลอด นอกจากนี การรักษากรรมการอิสระทีมีความรู้ความสามารถไวก้ับ

บริษทั จะ 

 

ส่งผลใหบ้ริษทัไดรั้บประโยชน์และประหยดัค่าใชจ้่ายในการสรรหากรรมการอสิระท่านใหม่ทีจะเหมาะสมกบับริษทั 

 

5) อนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ประจาํปี  64 ภายในจาํนวนเงิน 2,100,000  บาท โดยมีรายละเอยีดดงันี 

ตําแหน่ง 

ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีทจีะเสนออนุมัติ) 

หมายเหตุ 
ค่าเบยีประชุม 

(บาทต่อครัง) 

ค่าตอบแทน ราย

เดือนหรือรายปี 

ค่าเบยีประชุม 

(บาทต่อครัง) 

ค่าตอบแทน ราย

เดือนหรือรายปี 

1. คณะกรรมการบริษทั 

- ประธานกรรมการบริษทั 

- กรรมการบริษทั 

 

6,000 

3,000 

 

50,000 บาทต่อปี 

30,000 บาทต่อปี 

 

9,000 

6,000 

 

50,000 บาทต่อปี 

30,000 บาทต่อปี 

บริษทัจะทาํการจ่าย

ค่าตอบแทนรายปี ใน

เดือนพฤษภาคมปีถดัไป 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

3,000 

 

20,000 บาทต่อเดือน 

 

6,000 

 

20,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการอิสระทีไมไ่ด้

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ



 

ตําแหน่ง 

ปี 2563 
ปี 2564 

(ปีทจีะเสนออนุมัติ) 
หมายเหตุ 

ค่าเบยีประชุม 

(บาทต่อครัง) 

ค่าตอบแทน ราย

เดือนหรือรายปี 

ค่าเบยีประชุม 

(บาทต่อครัง) 

ค่าตอบแทน ราย

เดือนหรือรายปี 

- กรรมการตรวจสอบ 3,000 15,000 บาทต่อเดือน 6,000 15,000 บาทต่อเดือน ตรวจสอบจะได้

ค่าตอบแทนรายเดือน

เท่ากบั 10,000 บาทต่อ

คน ต่อเดือน 

3. คณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทน  

-  ประธานกรรมการสรรหาฯ 

-  กรรมการสรรหาฯ 

 

 

3,000 

3,000 

 

 

- 

- 

 

 

6,000 

6,000 

 

 

10,000 บาทต่อเดือน 

7,500 บาทต่อเดือน 

- 

- 

 

 

 

ทงันี ให้อตัราเงินค่าตอบแทนดังกล่าว มีผลใช้บงัคบัตงัแต่วนัที 1 มกราคม 2564 เป็นตน้ไป จนกว่าจะมีมติของที

ประชุมผูถื้อหุน้อนุมตัิเป็นอย่างอืน 

 

6) อนุมติัให้เสนอต่อทีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพอืพิจารณาอนุมติัการแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนด

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2564 โดยอนุมติัแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั จาํนวน 

3 ท่าน ไดแ้ก่  

(1) นางชลรส  สนัติอศัวราภรณ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท ี4523 หรือ  

(2) นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท ี4498 หรือ  

 

(3) นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท ี4579   

เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564 ของบริษทั และในกรณีทีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถ

ปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืนของบริษทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

แทนได ้และกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจาํปี 2564 จาํนวน 1,860,000 บาท (หนึงลา้นแปดแสนหก

หมืนบาทถว้น) ซึงเป็นค่าตอบแทนทีมีความเหมาะสมเมือเทียบกบัปริมาณงานตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ทงันี รวมค่าตอบแทนทงัหมดสําหรับค่าสอบบญัชีบริษทั และบริษทัย่อย ทีจ่ายให้ผูส้อบบญัชีรายปี

ไม่เกิน  3,910,000  บาท (สามลา้นเกา้แสนหนึงหมืนบาทถว้น)  

 

7) อนุมติัให้กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัที 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 

ชนั 2 โรงแรม Ramada เจา้พระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จงัหวดักรุงเทพมหานคร และ  

 



 

 

8) กาํหนดวนักาํหนดรายชือผูถื้อหุ้นทีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 (Record Date) ในวนัที 8 

มีนาคม 2564 โดยมีระเบยีบวาระการประชุมดงัต่อไปนี 

วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2563 ซึงประชุมเมือวนัที  26 

มีนาคม 2563 

วาระที 2  พิจารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2563 

 

วาระท ี3 พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบด็เสร็จของบริษทั และบริษทั

ยอ่ย สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจาํปี สินสุดวนัท ี31 ธนัวาคม 2563 และรับทราบรายงาน

ของผูส้อบบญัชี 

วาระที 4 พิจารณาอนุมติังดการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2563 เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย 

วาระที 5  พิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2563  

           วาระที 6  พิจารณาอนุมติัการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการ    

   ทคีรบกาํหนด     ออกตามวาระประจาํปี 2564 

วาระที 7  พิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี  2564 

วาระที 8  พิจารณาอนุมติัแตง่ตงัผูส้อบบญัชีประจาํปี 2564  และกาํหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชี 

วาระท ี9  พิจารณาเรืองอนืๆ (ถา้มี) 

ในการนี เพือเป็นการเพิมช่องทางการรับขอ้มูลแก่ผูถื้อหุ้น บริษทัจะเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2564 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทั www.peerapat.com สาํหรับรายงานประจาํปี 2563 

(Annual Report) เมือดาํเนินการแลว้เสร็จ บริษทัจะดาํเนินการเผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทัทนัที 

จึงเรียนมาเพอืทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

(นายวรีะพงค ์ลือสกุล) 

ประธานเจา้หน้าทบีริหาร 

บริษทั พีรพฒัน ์เทคโนโลย ีจาํกดั (มหาชน) 


