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วนัท่ี 23 มีนาคม 2564 
 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้ บรษัิท พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย  1. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 1 ส  าเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 

    เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 

  2. รายงานประจ าปี 2563 ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอรม์ลงทะเบียน 

3. การเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สง่ค าถามลว่งหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564  

4.แนวทางปฎิบตัิเพ่ือปอ้งกนัการติดเชือ้ Covid 19 ในที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2564 

  5. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 3 ขอ้มลูการงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานปี 2563 

  6. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 4 ขอ้มลูค านิยามกรรมการอิสระ, หลกัเกณฑส์รรหากรรมการ และ 

      ประวตัิโดยสงัเขปของกรรมการท่ีไดร้บัเสนอช่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการหรอืกรรมการอิสระ 

  7. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 5 ขอ้มลูค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2564 

  8. เอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 6 ขอ้มลูรายนามผูส้อบบญัชี และคา่สอบบญัชีปี 2564 

  9. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. ข. ค. และขอ้มลูกรรมการอิสระท่ีเสนอช่ือใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะ 

  10. หลกัฐานแสดงสิทธิการเขา้รว่มประชมุรายละเอียดการลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนน 

  11. วิธีใชร้หสั QR Code ส าหรบัการดาวนโ์หลดขอ้มลูเอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 2 

  12. แผนท่ีของสถานที่ประชมุ 

   

 ดว้ยท่ีประชมุคณะกรรมการ บรษัิท พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน) ( “บรษัิทฯ”) ครัง้ท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ ์

2564 ไดมี้มติใหจ้ดัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 ใน วนัพฤหสับดีท่ี 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ หอ้ง

ประชมุ 3108 ชัน้ 1 เลขท่ี 348 ถนนเฉลมิพระเกียรติ ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยก าหนดใหว้นัท่ี 

9 มีนาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record date) เพ่ือสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564             

ในการพิจารณาเรื่องตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

  

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 เมือ่วันที ่23 เมษายน 2563 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บรษัิทฯ ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 เม่ือวนัท่ี 

23 เมษายน 2563 และไดส้ง่ส  าเนารายงานการประชมุดงักลา่วใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย

ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และกระทรวงพาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนดเรยีบรอ้ยแลว้ รายละเอียด

ปรากฎตาม (สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1 )  
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 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2563 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2563 ไดมี้การบนัทึกไวอ้ย่างถกูตอ้งครบถว้นแลว้จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้

ประชมุ สามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

 หมายเหตุ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่2    พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการส าหรับปี 2563 และพจิารณาอนุมัต ิ

งบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทฯ ส าหรับปีบัญชสุีดวันที ่ 

31 ธันวาคม 2563 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ี

มีการแกไ้ขเพิ่มเติม)ซึ่งก าหนดใหค้ณะกรรมการบริษัทตอ้งจดัส่งรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการ

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนังสือเชิญประชุมสามญัประจ าปี บริษัทฯ จึงไดจ้ัดท ารายงานประจ าปีของ

คณะกรรมการส าหรับปี 2563 และขอเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงาน

ประจ าปีของคณะกรรมการส าหรบัปี 2563 ดงักลา่วรายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 2) 

 นอกจากนัน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแกไ้ข 

เพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให ้บริษัทมหาชนจ ากดัตอ้งมีการจดัท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุ

เบ็ดเสรจ็ของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุ ณ รอบปีบญัชี 2563 ซึ่งบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากดั ผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ ไดต้รวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงินดงักล่าวซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการ

ด าเนินงานของ บรษัิทฯ ในปี 2563 ท่ีผ่านมาเป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้ โดยบรษัิทฯ มีรายไดจ้ากการขายและ

บริการในงบการเงินรวมจ านวน 3,059 ลา้นบาท รายไดจ้ากการขายและบริการในงบเฉพาะกิจการ

จ านวน 2,327 ลา้นบาท และผลขาดทนุสทุธิจากงบเฉพาะกิจการจ านวน 114 ลา้นบาท รายละเอียด

ปรากฏตาม (สิ่งท่ีสง่มาดว้ย2) 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให ้ท่ีประชมุสามญัผู้ถือหุน้รบัทราบ

รายงานประจ าปีของคณะกรรมการส าหรับปี 2563 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทุน เบ็ดเสร็จของบริษัทฯ ส าหรบัรอบปี บัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไดผ้่านการ

พิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบ และผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและรบัรองแลว้ 
 

  หมายเหตุ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ  

ออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2563 

  ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบญัญัติบรษัิท มหาชน จ ากดั มาตรา 115 และขอ้บงัคบับริษัท

ขอ้ 37 ก าหนดวา่ หา้มมิใหแ้บง่เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากก าไร      

 

 ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าเน่ืองจากปี 2563 บริษัทมีผล

ประกอบการขาดทุนตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 114 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็น

ควรเสนอผูถื้อหุน้พิจารณางดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลประกอบการปี 2563 รายละเอียดปรากฎตาม 

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 5)  

  

 หมายเหตุ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่4  พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ้่นจากต าแหน่งตามวาระ 

 ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 14 ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปี 

ทกุครัง้ ใหก้รรมการลาออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 หรือใกลเ้คียง 1ใน 3 โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่ง

นานท่ีสดุ เป็นผูอ้อก แตอ่าจไดร้บัเลืองใหก้ลบัเขา้เป็นกรรมการไดอี้ก 

 รายช่ือกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในปี นีมี้จ านวน 4 ทา่น ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

  1) นายภราดร  จลุชาต  กรรมการ 

  2) นายไพโรจน ์ สญัญะเดชากลุ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

              3)นายปเนต  จงวฒันา  กรรมการ 

4) นายสเุมธ  เจียมบตุร กรรมการ 

โดยเห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการจ านวน 4 ท่าน ดังมีรายนาม

ตอ่ไปนี ้ เขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง 

  1) นายภราดร  จลุชาต  กรรมการ 

  2) นายไพโรจน ์ สญัญะเดชากลุ กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

              3)นายปเนต  จงวฒันา  กรรมการ 

4) นายสเุมธ  เจียมบตุร กรรมการ 
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ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได ้พิจารณาแลว้เห็นว่าบคุคลทั้ง 4 ท่าน มีคณุสมบตัิ 

ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.  2535 มีความรู ้ ความสามารถ และ

ประสบการณท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะช่วยพฒันางานของบริษัทฯได้ จึง

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาคดัเลือกกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระ 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง รายละเอียดปรากฎตาม (สิ่งท่ีส่งมา

ดว้ย 6) 

 ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณา

เลือกตัง้ กรรมการ แทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 4 คนกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระ

หนึ่ง  

 หมายเหตุ : มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนนโดยแยกลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

 

วาระที ่5  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล : คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอ

ใหท่ี้ประชมุคณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน และงดการจ่ายเบีย้ประชมุต่างๆ

ใหแ้ก่คณะกรรมการประจ าปี 2564 ในอตัราเดียวกนักบัค่าตอนแทนปี 2563 รายละเอียดปรากฏตาม 

(สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 7) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 เป็นดังนี ้

ต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ  

(บาท/เดอืน) 

ค่าบ าเหน็จกรรมการ
ตรวจสอบ  
(บาท/เดอืน) 

งดการจ่าย 
ค่าเบีย้ประชุม  

 
ประธานกรรมการ 78,750 - - 
กรรมการ 34,650 - - 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - - - 
กรรมการบรหิาร - - - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 34,650 23,100 - 
กรรมการตรวจสอบ 34,650 23,100 - 
ประธานคณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

- - - 

คณะกรรมการ 
สรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

- - - 
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ประธานคณะกรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

- - - 

กรรมการบรหิารความเสี่ยง  - - - 
 

 ความเห็นของคณะกรรมการ  : คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมัติ

คา่ตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 หมายเหตุ: มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวน

เสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564  

 ข้อเทจ็จริงและเหตุผล: คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมามีมาตรฐานในการสอบบญัชีเป็นท่ีน่าเช่ือถือประกอบกบั

ค่าตอบแทนการสอบบญัชี  ส  าหรบัปี 2564 ท่ีเสนอมานัน้ เห็นว่าอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี

ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 

 

 นอกจากนีบ้ริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีท่ีไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนไดส้่วนเสียกับ

บรษัิทฯ หรอืบรษัิทยอ่ย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมี

ผลกระทบ ตอ่การปฏิบตัิหนา้ท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ 

ส าหรบัการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจดัท างบการเงินประจ าปี  2564 โดยมีรายละเอียดของ

ผูส้อบบญัชี รบัอนญุาตดงันี ้

    รายนาม   เลขท่ีใบอนญุาต   

1.นายโกมินทร ์  ลิน้ปราชญา  3675 และ/หรอื 

2.นางสาวกรรณิการ ์   วิภาณรุตัน ์  7305 และ/หรอื 

3.นายจิโรจ    ศิรโิรโรจน ์   5113 และ/หรอื 

4) นางสาวนงลกัษณ ์   พฒันบณัฑิต  4713  และ/หรอื 

5) นางสมุนา เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  5897   และ/หรอื 

6)นายมงคล  เหลา่วรพงศ ์   4722 และ/หรอื 

7)นางสาวกชมน  ซุ่นหว้น                     11536         
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โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ  านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของ

บริษัทฯ ได ้และก าหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบ

งบการเงินประจ าปี จ านวน 700,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีส าหรบัปี 2564 จ านวน 1,735,000 

บาท รายละเอียดปรากฏตาม (สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 8) 

 

 ความเหน็ของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีมติเห็นสมควรใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบ

บญัชี และ ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

 

 หมายเหตุ: มติในวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้าม)ี 

 จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ไดโ้ปรดเขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา และสถานท่ีดงักลา่วขา้งตน้หาก ผูถื้อ

หุน้ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองไดแ้ละประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียง

แทนตน ท่านสามารถมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นหรือมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทฯ เขา้ประชมุแทน

ได ้โดยกรอกขอ้ความและลงลายมือช่ือในหนงัสือมอบฉนัทะท่ีแนบมาพรอ้มกบัหนงัสือฉบบันีแ้ละมอบ

ใหเ้ลขานุการบริษัทก่อนเวลาเริ่มประชุม และเพ่ือใหก้ารลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมเป็นไปดว้ยความ

สะดวกและเรียบรอ้ย บรษัิทฯ จะเปิดใหท้่านผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ลงทะเบียนไดต้ัง้แต่เวลา 8.30 

น. ของวนัประชมุ 

 

   ขอแสดงความนบัถือ 

   โดยมติคณะกรรมการ 

 
              (นางสาววรรณพร   ตฤณวิสทุธิกลุ) 

             เลขานกุารบรษัิท  

 

 


