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RT/SET/HO/6402-003 
 
วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 
 

เรื่อง แจง้มติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 1/2564 เรื่อง การแต่งตัง้กรรมการอิสระ ก าหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล  

 
เรียน กรรมการและผูจ้ดัการ 

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
 
บริษัท ไรท้ท์ันเน็ลลิ่ง จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งใหท้ราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท   

ครัง้ที่ 1/2564 ประชมุเมื่อวนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 13.00 น. มีมติในเรื่องส าคญั ดงันี ้

1. แต่งตัง้ให ้ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบรษิัทไดต้รวจสอบ
คณุสมบตัิการเป็นกรรมการแลว้พบว่ามีคณุสมบติัครบถว้นตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑท์ี่เก่ียวขอ้ง
ก าหนด ทัง้นี ้ใหมี้ผลตั้ง้แต่วนัที่ 24 กมุภาพนัธ ์2564 เป็นตน้ไป 
 

2. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันที่  23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ  
ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 214-215 เลขที่  88 ถนนเทพรัตน  
แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้ร่วมประชมุ
สามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชมุ ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณารับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
 

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563  
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณารับทราบ 

ผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563  
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วาระที่ 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563   
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติงบ
การเงินประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563  ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ

  การจ่ายเงินปันผล 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการ
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 ดงันี ้
1) จดัสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 12,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.02 

ของก าไรสทุธิประจ าปี 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายก าหนด 
สง่ผลใหบ้รษิัทมีก าไรสะสมจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 52,000,000 
บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.45 ของทนุจดทะเบียน 

2) จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.085 บาท รวมเป็นเงิน 93,500,000 
บาท คิดเป็นรอ้ยละ 41.16 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัจาก
หักทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 
โดยได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 
มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทัง้นี ้สิทธิ
รบัเงินปันผลดงักลา่วยงัไม่มีความแน่นอน เนื่องจากตอ้งรอการอนมุตัิจากที่ประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

  
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 

 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี ้ จากบริษัท  
ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 

 1. นายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5730 หรือ 
2. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3930 หรือ 
3. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5874  
และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็น
จ านวนทั้งสิน้ 2,900,000  บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 
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2564 ของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีอื่นอีกจ านวน 2,150 ดอลลารส์หรัฐ 
หรือประมาณ 66,400 บาท 
 

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สียเห็นชอบ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุ
สามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2564 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดงันี ้

 
1) ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์ ประธานกรรมการบรษิัท 
2) นายชวลิต ถนอมถิ่น ร อ งป ร ะธานกร รมการบ ริษั ท  /  ป ร ะธาน

กรรมการบรหิาร/ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร  
3) ดร. กระหยิ่ม ศานตต์ระกลู กรรมการบรษิัท 

4) นายสรุศกัด์ิ สีเขียว กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการ
ผูจ้ดัการ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 
 ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,262,500 บาท โดยแบ่งเป็น 
2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าเบีย้ประชุมจ านวนรวม 2,802,500 บาท และค่าตอบแทนกรรมการราย
ปีจ านวนรวม 3,460,000 บาทและ รายละเอียดดงันี ้

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีที่นำเสนอ) 

1 ค่าเบี้ยประชุม /1 
1) คณะกรรมการบริษัท 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 
 

  25,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
16,500 บาท / ท่าน / ครั้ง 

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 
20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีที่นำเสนอ) 

 

3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความ
เสี่ยง 
- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 
 

20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 
20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 
16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 

2. ค่าตอบแทนรายปี/2 
1) คณะกรรมการบริษัท  

- ประธานกรรมการ 

- กรรมการ 

 
 

380,000 บาท / คน / ปี  
280,000 บาท / คน / ปี  

หมายเหตุ : /1 ค่าเบี้ยประชุมรายคร้ัง จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
/2 ค่าตอบแทนรายปี ไม่อ้างอิงผลการดำเนินงานของบริษัท หากกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้

เฉลี่ยค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง  
 

 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถา้ม)ี 
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจง้ใหผู้ล้งทนุทราบต่อไป 
 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
 

(นายชวลิต ถนอมถิ่น) 
ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 


