


หนา  1 | 2 

 

 

 

 

 

 

มาตรการและแนวทางปฏิบัติการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

กรณีการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 ดวยสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงดําเนินอยางตอเนื่อง บริษัท

มีความหวงใจตอสถานการณดังกลาว  จึงขอแจงใหทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2564 ดังนี้ 

 

 1. ขอความรวมมือผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเขารวมประชุมดวยตนเอง  

     เพื่อเปนการปองกันและลดโอกาสเสี่ยงจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัย

ของผูถือหุน บริษัทขอความรวมมือจากผูถือหุนมอบฉันทะใหกับกรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

แทน โดยผูถือหุนสามารถสงหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทฯ ตามที่อยูดังนี้ 

 สํานักเลขานุการบริษัท 

 เลขที่ 292 หมูที่ 4 ถนนบางนา-ตราด กม. 26 

 ตําบลบางบอ อําเภอบางบอ 

 จังหวัดสมุทรปราการ 10560 

 

 2. การสงคําถามลวงหนา ผูถือหุนที่ประสงคจะสงคําถามลวงหนาเก่ียวกับเร่ืองที่บรรจุไวในวาระการประชุม และ/

หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทานสามารถสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 16 

เมษายน 2564 โดยสงผานชองทาง ดังนี้ 

 2.1 จดหมาย: สามารถสงพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยูขางตน 

 2.2 อีเมล: cs@rtco.co.th  

 2.3 โทรสารหมายเลข: 02 313 4849   

 

 3. สําหรับผูถือหุนที่ประสงคจะเขารวมประชุมดวยตนเอง  

     3.1 บริษัทจะจัดใหมีการคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ผูเขารวมประชุมทุกทานจะตองกรอก

แบบสอบถามเพื่อคัดกรองตนเองและตรวจวัดอุณหภูมิรางกาย ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไมอนุญาตใหผูที่มีไข (อุณหภูมิรางกาย

ตั้งแต 37.5 องศาเซลเซียสข้ึนไป) หรือมีอาการเขาขายที่จะเปนไข หรือผูเขารวมประชุมหรือบุคคลใกลชิดมีการเดินทางหรือผาน

ในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงตอการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและยังไมพนกําหนด 14 วัน เขารวม

ประชุม เพื่อเปนการปองกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพรกระจายของเชื้อโรคดังกลาวไปยังบุคคลอ่ืนตอไป  

 

mailto:cs@rtco.co.th


หนา  2 | 2 

 

 

 บริษัทฯ มีมาตรการและแนวทางปฏิบัติการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 ดังนี้ 

 1) เวนระยะหาง 1.5 เมตร ในการตอแถว ณ จดุคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน 

 2) ที่นั่งในหองประชุมจัดใหมีระยะหางกันทุกจุดอยางนอย 1.5 เมตร ซึ่งทําใหจํานวนที่นั่งในหองประชุมสามารถ   

     รองรับผูถือหุน และ/หรือ ผูรับมอบฉันทะไดเพียง 50 ที่นั่ง ซึ่งจําเปนตองขอความรวมมือจากผูถือหุนมอบฉันทะให

     กรรมการอิสระของบริษัทฯ เขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน 

 3) ทําความสะอาด อบโอโซนและฆาเชื้อโรคในหองประชุม และบริเวณโดยรอบกอนวันประชุม 

 4) ขอความรวมมือผูเขารวมประชุมสวมใสหนากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เขารวมการประชุม  

 5) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพรระบาดจึงของดจัดเตรียมไมโครโฟนสําหรับการสอบถาม โดยจะจัดเตรียมกระดาษให

     ผูเขาประชุมสอบถามโดยสงคําถามใหแกเจาหนาที่ของบริษัทฯ  

 6) งดรับประทานอาหาร และเคร่ืองดื่ม ในบริเวณที่จัดการประชุม เพื่อลดความเสี่ยงของการแพรระบาด  

 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติขางตนอยางเครงครัด ทั้งนี้ หากมี

ผูเขารวมประชุมเปนจํานวนมากหรือมาพรอมกันหลายทาน อาจทําใหเกิดความลาชาในการคัดกรองและการลงทะเบียนเขารวม

ประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไมสะดวกมา ณ โอกาสนี ้

 

 

        ขอแสดงความนับถือ 

       บริษัท ไรททนัเน็ลลิ่ง จาํกัด (มหาชน) 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 



 

 
 

   
      Our Ref. RT 063/2564 

 

   1 เมษายน 2564 
 

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
 
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง จํากัด (มหาชน) 
 
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย: 1. สําเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2563  

 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบของรหัส
คิวอาร์ (QR Code)  

 3. ประวัติกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 4. รายนามผู้สอบบัญชีและข้อมูลประวัติของผู้ท่ีได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชี 
  5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง จํากัด (มหาชน) 
  6. รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 
  8. ข้อบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 9. แบบฟอร์มการส่งคําถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น  
  10. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและการออกเสียงลงคะแนน

ในการประชุมผู้ถือหุ้น 
 11. ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สําหรับดาวน์โหลดเอกสารประกอบวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  

 12. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 
 
 ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2564 ในวันศุกร์ท่ี 23  เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ช้ัน 2 ห้องประชุม 214-215 
เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ดังน้ี 

 
วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2563 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563 เมื่อวันท่ี 10 มิถุนายน 2563 ซ่ึงท่ีประชุมได้พิจารณา
เรื่องต่างๆ ตามวาระท่ีกําหนดในหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทได้จัดทํารายงานการประชุมแล้วเสร็จภายใน 14 วันนับจากวัน
ประชุม  และส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกราย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ตรวจทานความถูกต้องครบถ้วน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ:  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวมีความถูกต้องครบถ้วน       
จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2563  รายละเอียด
ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 1 
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การลงมติ:  วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2563  
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้สรุปผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคัญซ่ึงเกิดข้ึนในรอบปี 2563 โดยมี
รายละเอียดตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) รายละเอียดตามส่ิงท่ีส่งมา
ด้วยลําดับท่ี 2 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 
 
การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้น เน่ืองจากเป็นวาระเพื่อทราบ 
   
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และข้อบังคบัของ
บริษัทข้อ 57 ซึ่งกําหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิน้สุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัทเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจดัให้ผู้ สอบบญัชี
ตรวจสอบให้เสร็จก่อนนําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยงบการเงินประจําปีของบริษัท ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  โดยมี
รายละเอียดปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงินประจําปี 2563” ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี/รายงานประจําปี 2563 (แบบ 
56-1 One Report) ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จาก QR Code ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 2 
 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2563 ส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2563 ซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
แล้ว 
 
การลงมติ:  วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) 
   
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล 
  
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับบริษัทข้อ 52 กําหนดว่า 
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล และ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทข้อท 54 กําหนดให้บริษัทจะต้องจัดสรรกําไร
สุทธิประจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน 
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 ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะ
กิจการของบริษัท ภายหลังจากหักภาษี และเงินทุนสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอ่ืน (ถ้ามี) อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดังกล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได้  โดยจะขึ้นอยู่กับผลการดําเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง ความจําเป็นในการใช้เงินทุน
หมุนเวียนในการดําเนินงาน แผนการลงทุน และการขยายธุรกิจในอนาคต สภาวะตลาด ความเหมาะสมและปัจจัยอื่น ๆ ท่ี
เกี่ยวข้องกับการดําเนินงานและการบริหารงานของบริษัท 
 
 จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีผ่านมาบริษัท มีกําไรสุทธิตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการประจําปี 2563 จํานวน 239,151,409 บาท  
 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี 2563 ดังน้ี 
 

1. จัดสรรทุนเป็นสํารองตามกฎหมายจํานวน 12,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของกําไรสุทธิประจําปี 2563 จากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ส่งผลให้บริษัทมีกําไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 52,000,000 บาท คิด
เป็นอัตราร้อยละ 9.45 ของทุนจดทะเบียน 
 
2. จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงิน 93,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.16 ของกําไรสุทธิ    
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักทุนสํารองตามกฎหมาย ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดย
กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินผล (Record date) ในวันท่ี 10 มีนาคม 2564 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 21 
พฤษภาคม 2564  

 
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปี 2562 และ 2563 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2562 
 

2563 
(ปีท่ีนําเสนอ) 

กําไรสุทธิ (งบการเงินเฉพาะกิจการ) 139,069,821 239,151,409 
จํานวนหุ้น (หุ้น) 4,000,000 1,100,000,000 
ต้ังสํารองตามกฎหมาย - 12,000,000 
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (บาท : หุ้น) งดการจ่าย 0.085 
เงินปันผลจ่ายท้ังส้ิน  - 93,500,000 
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (ร้อยละ) 0.00 41.16 
หมายเหตุ:  
1. กําไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2. บริษัทได้ตั้งสํารองตามกฎหมายครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 400 ล้านบาท จํานวน 40 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2559 
และในปี 2563 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 550 ล้านบาท ซ่ึงจะต้องจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 15 ล้านบาท ปัจจุบัน 
บริษัทได้สํารองตามกฎหมายจํานวน 52 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.45 ของทุนจดทะเบียน 

 
การลงมติ:  วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวม
คะแนนท่ีงดออกเสียง) 
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วาระท่ี  5  พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2564 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 59 
กําหนดให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปีแต่งต้ังผู้สอบบัญชีทุกปี โดยท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซ่ึงออกไปนั้นกลับเข้า
รับตําแหน่งอีกก็ได้ ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นกําหนดค่าตอบแทนท่ีผู้สอบบัญชีควรได้รับ  

ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ซ่ึงเป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมเป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 ของ
บริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ มีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิติงานท่ีเป็นมาตรฐาน อีกท้ังมีความเข้าใจธุรกิจของ
บริษัทเป็นอย่างดี ซ่ึงจะช่วยให้การตรวจสอบบัญชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การรับรองงบการเงินได้ทันเวลา รวมถึง
ความเหมาะสมของอัตราค่าสอบบัญชีที่สอดคล้องกับปริมาณงาน โดยมีรายนามผู้สอบบัญชี ดังนี้ 

1. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร                ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5730 หรือ 
       2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน             ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3930 หรือ 
   3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5874 
 

โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือข้างต้นเป็นผู้ตรวจสอบ และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ท้ังน้ี 
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปีน้ีเป็นปีท่ี 6 และผู้สอบบัญชีตามรายช่ือข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/
หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 

 ในการน้ี คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเพ่ือเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยสําหรับปี 2564 เป็นจํานวนเงินรวม 2,400,000 บาท และ
บริษัทย่อย 500,000 บาท รวมเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 2,900,000 บาท ซ่ึงเป็นอัตราท่ีเท่ากับปี 2563 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวยังไม่
รวมค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเรียกเก็บเท่าท่ีจําเป็นตามท่ีจ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายเดินทาง ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ ซ่ึงเป็นไปตามธรรมเนียม
ปฏิบัติทั่วไป รวมถึงรับทราบค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง เมียนมาร์ จํากัด ซ่ึงเสนอให้ KAMP 
Accounting & Corporate Services เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและกําหนดค่าสอบบัญชีจํานวน 2,150 ยูเอสดอลลาร์ หรือ
ประมาณ 66,400 บาท   

 ท้ังน้ี ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอแต่งต้ังเป็นผู้สอบบัญชีปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 4 
 

ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2563 และปี 2564 
 

ค่าสอบบัญชี 
(หน่วย : บาท) 

ปี 2564 
(ปีท่ีนําเสนอ) 

ปี 2563 

ค่าสอบบัญชี : สําหรับงบการเงินประจําปีและรายไตรมาส 
บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง จํากัด (มหาชน) 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี  
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
          รวม 

 
 

1,380,000 
1,020,000 
2,400,000 

 
 

1,380,000 
1,020,000 
2,400,000 

บริษัทย่อย: 
1. กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง - สหบูรณเทคโนโลยี 

 
100,000 

 
100,000 
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2. กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง - วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง 
3. กิจการร่วมค้า ฤดีประยงค์ - ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง  
4. กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง - บางกอกซีวิลไลน์ 
5. กิจการร่วมค้า ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง - เซีย 
         รวม 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
500,000 

100,000 
100,000 
100,000 
100,000 
500,000 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 2,900,000 2,900,000 
  
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปน้ี จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจําปี 2564 ของบริษัท 

  1. นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5730 หรือ 

      2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน              ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  3930 หรือ 

  3. นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี  5874 

และกําหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจํานวนเงินท้ังส้ิน 2,900,000 บาท  และ
รับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจําปี 2564 ของบริษัทย่อยท่ีตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอ่ืนอีกจํานวน 2,150 ดอลลาร์
สหรัฐ หรือประมาณ 66,400 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น 

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
ท่ีงดออกเสียง) 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 18 ซ่ึงกําหนดให้ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) 
เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) 
กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ให้จับสลากว่า ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ 
ต่อไป ให้กรรมการท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง กรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระน้ีอาจได้รับเลือกให้เข้า
มารับตําแหน่งอีกก็ได้   
 
 ในปี 2564 มีกรรมการบริษัทท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 
จํานวน 4 ท่าน ดังน้ี   
            1. ดร. ทรงภพ พลจันทร์  ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ 
 2. นายชวลิต ถนอมถิ่น   รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร / ประธาน 
     กรรมการบริหาร / กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง / 
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 3. ดร. กระหย่ิม ศานต์ตระกูล   กรรมการบริษัท 
 4. นายสุรศักดิ์ สีเขียว  กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ 
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 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณากล่ันกรองและเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา
นําเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็น
กรรมการท่ีได้กําหนดไว้ตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัท และกฎบัตรของคณะกรรมการบริษัท ซ่ึงท่ีประชุมคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ
ท้ัง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและตําแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็นว่ากรรมการทุกท่านน้ัน มี
คุณสมบัติท่ีเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจขององค์กร ตลอดจนมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญในสาขา
ต่างๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงท่ีผ่านมา และ
องค์ประกอบโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทท้ังคณะท่ีมีความรู้ความชํานาญในแต่ละด้านท่ีมีความหลากหลาย และตอบสนองต่อ
กลยุทธ์ของบริษัทในภาพรวม เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นได้
พิจารณาเลือกต้ังให้ดํารงตําแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายช่ือดังน้ี 
 

รายช่ือกรรมการ ความเชี่ยวชาญ 
1. ดร. ทรงภพ พลจันทร์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านพลังงาน ปิโตรเลียม 
2. นายชวลิต ถนอมถิ่น ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
3. ดร. กระหย่ิม ศานต์ตระกูล ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ 
4. นายสุรศักด์ิ สีเขียว ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมธรณีเทคนิค 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรให้เสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระ
ท้ัง 4 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทและตําแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง สําหรับประวัติของกรรมการท่ีได้รับการ
เสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้งกลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหน่ึง ปรากฏตามตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 3 และนิยาม
กรรมการอิสระของบริษัท ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 5 

 
การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นับรวมคะแนน
ท่ีงดออกเสียง) 

 
วาระท่ี 7  พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2564 
 
วัตถุประสงค์และเหตุผล:  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 33 ซ่ึงกําหนดว่า บาํเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะกําหนด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการอย่าง
ละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑ์ท่ีใช้อยู่ในปัจจุบัน เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการของบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมท้ังคํานึงถึงหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี เพื่อให้สอดคล้องกับภาระและหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2564 โดยเสนอให้ใช้อัตราคงเดิมเท่ากับอัตรา
ค่าตอบแทนท่ีได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2563 (บริษัทได้ใช้อัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมาต้ังแต่ปี 2560) ใน
วงเงินไม่เกิน 6,262,500 บาท  โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทนกรรมการรายปีจํานวนเงินรวม 3,460,000 บาท และค่าเบี้ย
ประชุมจํานวนเงินรวม 2,802,500 บาท ตามรายละเอียด ดังน้ี  
 1. คณะกรรมการบริษัท ให้ได้รับค่าตอบแทนรายปี หากกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งไม่ครบปีให้เฉล่ียค่าตอบแทนตาม
ระยะเวลาท่ีเข้าดํารงตําแหน่ง และค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง เฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม ดังน้ี    
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       ตําแหน่ง ค่าตอบแทน 
รายปี 

ค่าเบ้ียประชุม 
รายครั้ง 

ค่าตอบแทน/ 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการ 380,000 บาท 25,000 บาท ไม่มี 
กรรมการ 280,000 บาท 16,500 บาท ไม่มี 

 
 2. คณะกรรมการชุดย่อย ปัจจุบันมี 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บริหารความเส่ียง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ให้ได้รับค่าตอบแทนเฉพาะค่าเบี้ยประชุมรายครั้งเมื่อเข้า
ร่วมประชุม ดังน้ี  
 

ตําแหน่ง ค่าตอบแทน 
รายปี 

ค่าเบ้ียประชุม 
รายครั้ง 

ค่าตอบแทน/ 
ผลประโยชน์อ่ืนๆ 

ประธานกรรมการ - 20,000 บาท ไม่มี 
กรรมการ - 16,000 บาท ไม่มี 

 
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2564 ภายในวงเงิน 6,262,500 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ย
ประชุมจํานวนรวม 2,802,500 บาท และค่าตอบแทนกรรมการรายปี จํานวนรวม  3,460,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 
 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีท่ีนําเสนอ) 
1 ค่าเบ้ียประชุม /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 

  3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง   
     - 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 / ท่าน / ปี 
280,000 บาท / ท่าน / ปี 

     
    หมายเหตุ: /1 ค่าเบี้ยประชุมรายคร้ัง จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม 
                /2 ค่าตอบแทนรายปี ไม่อ้างอิงผลการดําเนินงานของบริษัท หากกรรมการเข้าดํารงตําแหน่งไม่ครบปี  
          ให้เฉล่ียค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เข้าดํารงตําแหน่ง 
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การลงมติ: วาระน้ีต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุม 

 
วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

  
  จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้า

ร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหน่ึงท่ีไม่มีส่วนได้เสียในวาระท่ี
เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 ดังมีรายช่ือและประวัติตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 6 เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทนท่านได้ โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหน่ึง รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับ
ท่ี 7 ท้ังน้ี บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ท่ี 19 เมษายน 2564 หรือย่ืน
หนังสือบมอบฉันทะดังกล่าวต่อเจ้าหน้าท่ีลงทะเบียนก่อนเข้าร่วมประชุม สําหรับผู้ถือหุ้นต่างชาติให้แต่งตั้งคัสโตเตียน (Custodian) 
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค ตามที่กําหนดในรายการเอกสารหรือหลักฐาน
ประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 10  

   
  สําหรับท่านผู้ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามมาตรการและ

แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 
เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา  

 
  เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น กรณีผู้ถือหุ้นมีคําถามท่ีเกี่ยวข้องกับระเบียบวาระตามท่ีเสนอในการประชุมครั้งน้ี 

สามารถส่งคําถามมายังบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุม รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วยลําดับท่ี 9 
 

ท้ังน้ี บริษัทจะเปิดเผยหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และเอกสารประกอบวาระบนเว็บไซต์ของบริษัท 
(www.righttunnellig.com) ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป โดยบริษัทได้กําหนดให้วันพุธท่ี 10 มีนาคม 2564 เป็นวัน
กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้น (Record date) ท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2564 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล  

 
   

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 

                 (ดร.ทรงภพ พลจันทร์) 
              ประธานกรรมการบริษัท 

 
 



pornthip_k
Rectangle

pornthip_k
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



pornthip_k
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



pornthip_k
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



pornthip_k
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



pornthip_k
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



pornthip_k
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



pornthip_k
Typewriter
สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1



  

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 บริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จํากดั 
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พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัท กําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความรับผิดชอบ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการ

บริษัท ตลอดจนอนุมัติการกําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทน/ผูกพันบริษัท ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลล่ิง จํากัด (มหาชน) ดังน้ี 

 คณะกรรมการบริษัท 

1. ดร.ทรงภพ         พลจันทร์ ประธานกรรมการ 

2. นายชวลิต           ถนอมถ่ิน รองประธานกรรมการ 

3. นายสุรศักดิ์         สีเขียว  กรรมการ 

4. นายไชยา            วงศ์ลาภพานิช กรรมการ 

5. นายธีรยุทธ          ชูศิลป์ กรรมการ 

6. นายสุรพงษ์         เอ่ียมจุฬา กรรมการ 

7. นายกระหย่ิม       ศานต์ตระกูล กรรมการ 

8. นายณัฐพงศ์        ภู่มี กรรมการ 

9. ดร.บุญเทพ        นาเนกรังสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

10. นายธนพัฒน์       ผู้พัฒน์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

11. นายชัยวุฒิ         จํานงสุทธเสถียร  กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

12. นายจุมพต         กาญจนปัญญาคม กรรมการอิสระ 

 โดยคณะกรรมการบริษัทมีขอบเขตอํานาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท 

(รายละเอียดตามเอกสารประกอบวาระท่ี 8)  

 และเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทน/ผูกพันบริษัท ดังน้ี 

  “นายชวลิต ถนอมถ่ิน หรือนายไชยา วงศ์ลาภพานิช หรือนายธีรยุทธ ชูศิลป์ หรือนายสุรศักดิ์ สีเขียว กรรมการสองในส่ี

คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

  

 มติท่ีประชุม : ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งต้ังกรรมการบริษัท กําหนดขอบเขตหน้าท่ีและความ

รับผิดชอบ วาระการดํารงตําแหน่งของคณะกรรมการบริษัท ตลอดจนการกําหนดกรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือช่ือแทน/ผูกพันบริษัท 

ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

 

 
เห็นด้วย 

จํานวน 3,156,563   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จํานวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง จํานวน         - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2563  

 ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีรยุทธ ชูศิลป์ รายงานต่อที่ประชุมว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 

กําหนดว่าในการแปรสภาพบริษัทจํากัด เป็นบริษัทมหาชนจํากัด จะต้องมีการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี ดังนั้น จึงเสนอให้
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ขั้นตอนการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 

(แบบ 56-1 One Report)   

 

ตามที่บริษัทศูนย์ร ับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ส่งเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นและแบบ
แสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR 
Code) ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการดาวน์โหลดเอกสารได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้ 
 
สำหรับระบบปฏิบตัิการ iOS  
 1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ 
 2. สแกน โดยหันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไปที่ QR Code 
 3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม 
     
 หมายเหตุ:  กรณีไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code ผ่านแอปพลิเคชั่น 
(Application) อ่ืนๆ เชน่ QR Code Reader หรือ Facebook หรือ Line เป็นต้น  
 
สำหรับระบบปฏิบตัิการ Android 
 1. เปิดแอปพลิเคชั่น QR Code Reader, Facebook หรือ Line 
    ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line: 

• เปิดแอปพลิเคชั่น Line เลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) 

• เลือก QR Code  

• สแกน QR Code  
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลเอกสารประกอบการประชุม  
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ประวัติแบบยอของกรรมการที่ออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-สกลุ ดร. ทรงภพ พลจันทร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 67 ป 

ตำแหนง ประธานกรรมการบริษัท 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 20 มีนาคม 2558 

จำนวนและสัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

2,091,000 หุน  
(คิดเปนรอยละ 0.19 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและ

ผูบริหาร 

ไมม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

- Doctor of Philosophy in Petroleum Geology, Royal Holloway and Bedford New  

  College, University of London, UK 

- ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบรหิารการยุติธรรมทางปกครองระดบัสูง วิทยาลัยยตุิธรรมการ 

  ปกครอง (บยป.) รุนท่ี 3 พ.ศ. 2555  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร บริหารระดับสูงดานวิทยาการพลังงาน สถาบันวิทยาการพลังงาน  

  (วพน.) รุนที่ 2 พ.ศ. 2556 

- ปริญญาบตัรหลักสตูร การปองกนัราชอาณาจักร วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุนที่ 50  

  พ.ศ. 2550  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Advance Executive Program, Kellogg School of Management,  

  Northwestern University, USA, พ.ศ. 2550  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร ASEAN Executive Program, New York, USA พ.ศ. 2548  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร นักบรหิารระดับสูง สำนักงาน ก.พ. (นบส.1) รุนที่ 42 พ.ศ. 2547 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร The Board’s Role in Strategic Formulation, Governance    

  Matters Australia 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนที่ 52/2547 สมาคม   

  สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2547  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 23/2547 สมาคม 

  สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2547 

- หลักสูตร Finance for Non-Finance Director Program (FND) รุนที่ 9/2547   

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัท (IOD) พ.ศ. 2547 

 

รางวัลเกียรติยศ 2558 - รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการดีเลิศแหงป พ.ศ. 2558 บมจ.ไออารพีซี จาก

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาต ิ

2558 - รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการตรวจสอบดีเลศิแหงป พ.ศ. 2558 บมจ.ไออารพีซี

จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ 
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2558 - รางวัลศิษยเกาดเีดนแหงป พ.ศ. 2558 โรงเรียนอรุณประดษิฐ จังหวัดเพชรบุร ี

2557 - รางวัลบุคคลตัวอยางแหงป พ.ศ. 2557 รางวัลไทย หน่ึงลานกลา ความดีถวายในหลวง 

รางวัลเกียรติยศบนเสนทาง ชีวิต คนดี ความดี แทนคณุแผนดิน 

2557 - รางวัลบุคคลพลังงานของอาเช่ียนดีเดนแหงป พ.ศ. 2557 (Excellence in Energy 

Management, ASEAN Energy Awards 2014) 

2555 - รางวัลนักศึกษาเกาดีเดน ประจำป 2555 มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

2554 - รางวัลนักศึกษาเกาดีเดน ประจำป พ.ศ. 2554 คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

2548 - รางวัลประกาศเกียรติคุณคณะกรรมการดีเลิศแหงป พ.ศ. 2547-48 บมจ. บางจาก

ปโตรเลียม จากคณะกรรมการบรรษัทภิบาลแหงชาติ 

ประสบการณการทำงาน 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

ชวงเวลา ตำแหนง / บริษัท 

2558-ปจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง  

2562-ปจจุบัน กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. สตารค คอรเปอเรชั่น  

2559-2560 ประธานกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออารพีซี  

2558-2559 กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไออารพีซี 

2556-2558 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ.ไออารพีซ ี

2556-2558 กรรมการสรรหาและกำหนดคาตอบแทน บมจ. ผลติไฟฟาราชบุรี โฮลดิ้ง 

2552-2556 กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟาราชบรุี จำกัด 

2550-2552 กรรมการ บริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด 

2554-2556 กรรมการบริษัท บมจ.ปตท. เคมคีอล 

2553-2556 ดำรงตำแหนงนายกสมาคมธรณีวทิยาแหงประเทศไทย 2 สมัย 

2547-2549 กรรมการบริษัท บมจ. บางจากปโตรเลียม 

ราชการ 2562-ปจจุบัน คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล (ค.ต.ป.) ประจำกระทรวงพลังงาน 

2557-2558 ท่ีปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงพลังงาน 

ก.ค.2557-ก.ย.

2557 

ผูตรวจราชการ กระทรวงพลังงาน 

2554-2557 อธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

2549-2554 รองอธิบดีกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติ กระทรวงพลังงาน 

2545-2549 ผูอำนวยการสำนักนโยบายและยทุธศาสตร กระทรวงพลังงาน 

2543-2545 หัวหนาฝายความรวมมือ และพัฒนาพลังงานระหวางประเทศ กองเชื้อเพลิง

ธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณ ี

2539-2543 รองประธานเจาหนาที่บริหาร (DCEO) องคกรรวมไทย - มาเลเซีย  

2535-2539 ฝายประเมินผลและพัฒนาปโตรเลยีม กองเชื้อเพลิงธรรมชาต ิ

2518-2535 ฝายควบคมุการสำรวจ กองเชื้อเพลิงธรรมชาติ กรมทรัพยากรธรณ ี

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน                                                              2 แหง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทไมจดทะเบียน                                                          2 แหง 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 
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สัดสวนการเขารวมประชมุใน

ป 2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรหิาร - ไมไดเปนกรรมการ - 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 

 

- ไมมี - 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ - ไมเปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอสิระ - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 

 

 หนา 4 | 8 

ประวัติแบบยอของกรรมการที่ออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-สกลุ นายชวลิต ถนอมถ่ิน  

 

 

 

 

 

อายุ 70 ป 

ตำแหนง กรรมการบริษัท 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 6 ตุลาคม 2543 

จำนวนและสัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

179,090,800 หุน  
(คิดเปนรอยละ 16.28 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและ

ผูบริหาร 

- ไมมี -  

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

- ปริญญาโท สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร สถาบันเทคโนโลยแีหงเอเซีย (AIT)  

- ปริญญาตรี สาขาธรณีวิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP)  รุนที่ 210/2015 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2558 

- หลักสูตร Ethical Leadership Program (ELP)  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

  (IOD) พ.ศ. 2559 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Nitro Nobel Blasting Advanced Rock Blasting Technique  

  Training Techniques Department 

- หลักสูตร Corporate Finance รุนท่ี 3/61 สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร เจาหนาท่ีความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร สถาบันฝกอบรม 

  ดานความปลอดภัยในการทำงาน    

- สมาชิกสามญั (ตลอดชีพ) สภาวชิาชีพวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

รางวัลเกียรติยศ - นักศึกษาเกาดีเดน ป 2559 สาขาบริหารธรุกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม CMU/GEOL 9000  

  Awards on outstanding Geologist, ชมรมธรณีวิทยาเชียงใหม (CGC), พ.ศ. 2538 

ประสบการณการทำงาน 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

 

ชวงเวลา ตำแหนง / บริษัท 

2563-ปจจุบัน รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานเจาหนาท่ีบริหาร บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง 

2558-ปจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง 

2543-ปจจุบัน กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไรททันเนล็ลิ่ง 

2543-2563 กรรมการผูจดัการ บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง 

2531-2543 กรรมการผูจดัการ บจก. อินเตอรเนชั่นแนล บลาสเตอร 

2524-2530 วิศวกรสนาม โครงการเขื่อน Minipe Right Bank Transbasin Canal 

Mahaveli, Srilanka และโครงการเขื่อนเชี่ยวหลาน บริษัท Vianini Lavori 

S.p.A. 

2522-2524 วิศวกรสนามงานเข็มเจาะ บริษัท C.C.C. Fondisa Far East S.p.A. 

Thailand Branch  



 
   สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 

 

 หนา 5 | 8 

2517-2520 นักธรณีวิทยาควบคมุการผลติประจำเหมือง P&S Barite Mining Co., Ltd. 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน                                                              1 แหง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทไมจดทะเบียน                                                          2 แหง 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชมุใน

ป 2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 3/3 ครั้ง 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง 

คณะกรรมการบรหิาร 36/36 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 

 

- ไมมี - 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ - เปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอสิระ - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 

 

 หนา 6 | 8 

ประวัติแบบยอของกรรมการที่ออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-สกลุ ดร. กระหยิ่ม ศานตตระกูล  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อายุ 71 ป 

ตำแหนง กรรมการบริษัท 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 30 เมษายน 2559 

จำนวนและสัดสวนการถือ

หุนในบริษัท 

16,677,600 หุน  
(คิดเปนรอยละ 1.51 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและ

ผูบริหาร 

ไมม ี

คุณวุฒิทางการศึกษา / 

ประวัติอบรม 

- Doctor of Philosophy (Electrical Engineering), University of Oklahoma, Norman,  

  Oklahoma, USA. 

- Master of Arts (Physics), Kent State University, Kent, Ohio, USA. 

- ปริญญาโท สาขานิวเคลียรฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

- ปริญญาตรี สาขาฟสิกส คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม  

- ปริญญาบตัรวิทยาลัยปองกันราชอาณาจักรภาครัฐรวมเอกชน (ปรอ.) รุนที่ 6 (วปรอ.366) พ.ศ.  

  2537 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการจัดการสมยัใหม วิทยาลยัปองกันราชอาณาจักร วปรอ. กจ.1 พ.ศ.  

  2544 

- ประกาศนียบัตรชั้นสูงการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสำหรับนัก บริหารระดับสูง  

  (ปปร.) รุนที่ 11 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สถาบันพระปกเกลา  

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรพัฒนาผูนำ “ตามแนวพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” รุนที่    

  1 วันท่ี 16 พฤศจิกายน - 23 ธันวาคม 2549 โดย มูลนิธิคลังสมอง วปอ. เพื่อสังคม 

- วุฒิบัตรหลักสูตรการบรหิารจดัการดานความมั่นคงขั้นสูง ประจำปการศึกษา 2553 สมาคม 

  วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุนที่ 139/2560  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2560  

รางวัลเกียรติยศ - ทวีติยาภรณชางเผือก  

- จตุตถดิเรกคุณาภรณ 

- เหรียญเงินดิเรกคณุาภรณ 

ประสบการณการทำงาน 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

ชวงเวลา  ตำแหนง / บริษัท 

2543-ปจจุบัน กรรมการบริษัท บมจ. ไรททันเนล็ล่ิง 

2555-ปจจุบัน กรรมการผูจดัการ บจก. เทคโนโลยีพลัส  

2529-ปจจุบัน หุนสวนผูจดัการ หจก. ไทเกอรเอนจิเนียริ่ง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน                                                              1 แหง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทไมจดทะเบียน                                                          2 แหง 



 
   สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 

 

 หนา 7 | 8 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษทัอันท่ีอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชมุใน

ป 2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรหิาร - ไมไดเปนกรรมการ - 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา 

 

- ไมมี - 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ - ไมเปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอสิระ - ไมมี - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   สิ่งที่สงมาดวยลำดับที่ 3 

 

 หนา 8 | 8 

ประวัติแบบยอของกรรมการที่ออกตามวาระและไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหนึ่ง 

ชื่อ-สกลุ นายสุรศักดิ์ สเีขียว  

 

 

 

 

 

อายุ 57 ป 

ตำแหนง กรรมการบริษัท 

วันที่ไดรับการแตงต้ัง 6 ตุลาคม 2543 

จำนวนและสัดสวนการถือหุน

ในบริษัท 

23,958,400 หุน  

(คิดเปนรอยละ 2.18 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด) 

ความสัมพันธทางครอบครัว

ระหวางกรรมการและผูบริหาร 

- ไมมี -  

คุณวุฒิทางการศึกษา / ประวัติ

อบรม 

- ปริญญาตร ีสาขาธรณีวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุนท่ี 210/2015 

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2558 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร การพัฒนาผูบริหาร รุนที่ 12 (Executive Mini MBA), Nida Business  

  School 

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Risk Management Program for Corporate Leaders (3/2016)  

  สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2559 

ประสบการณการทำงาน 

เอกชน/รัฐวิสาหกิจ 

 

ชวงเวลา ตำแหนง / บริษัท 

2563-ปจจุบัน กรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร/ 

กรรมการผูจัดการ บมจ. ไรททันเน็ลลิ่ง  

2543-ปจจุบัน กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร  บมจ. ไรททันเน็ลล่ิง 

2556-2563 รองกรรมการผูจัดการ สายงานปฏิบัติการ 1 บจก. ไรททันเน็ลลิ่ง  

2553-2555 ผูชวยกรรมการผูจัดการ บจก. ไรททันเน็ลลิ่ง  

2531-2543 ผูจัดการโครงการ บจก. อินเตอรเนชั่นแนล บลาสเตอร  

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทจดทะเบียน                                                              1 แหง 

การดำรงตำแหนงเปนกรรมการ/ผูบริหารในบริษัทไมจดทะเบียน                                                          1 แหง 

การดำรงตำแหนงในกิจการที่แขงขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจบริษัทอันท่ีอาจทำใหเกิด

ความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท 

- ไมมี - 

สัดสวนการเขารวมประชมุในป 

2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการตรวจสอบ - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน - ไมไดเปนกรรมการ - 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง 6/6 ครั้ง 

คณะกรรมการบรหิาร 36/36 ครั้ง 

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปท่ีผานมา - ไมมี - 

การมีสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทใหญ/บริษัทยอย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในปจจุบนัหรือในชวง 2 ปที่

ผานมา 

1. เปนกรรมการท่ีมีสวนรวมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจาง หรอืที่ปรึกษาท่ีไดรับเงินเดือนประจำ - เปน - 

2. เปนผูใหบริการทางวิชาชีพ (เชน ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษากฎหมาย) - ไมเปน - 

3. มีความสัมพันธทางธุรกิจที่มีนยัสำคัญ อันอาจมผีลทำใหไมสามารถทำหนาที่ไดอยางเปนอสิระ - ไมมี - 
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รายนามผูสอบบัญชีและขอมูลประวัติของผูทีไ่ดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญช ี

1. ช่ือ-สกุล นายศุภชัย ปญญาวัฒโน  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930 

อาย ุ 58 ป 

ตําแหนงปจจุบัน หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด 

บริษัท บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

ปริญญาโทดานการจัดการ สถาบันธุรกิจศศินทรแหง

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

ประสบการณดานการสอบบัญชี  

 

เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีประสบการณการทํางานกับ

สํานักงาน มาเปนเวลากวา 30 ป โดยเปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวน

มาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภทท้ังท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และธุรกิจตางประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ัวโลก และมีประสบการณในการบริการ

ครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท มีความเช่ียวชาญอยางยิ่งในธุรกิจการผลิต ธุรกิจกอสราง 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจขนสงมวลชน 

ความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆ 

กับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผู

ถือหุนใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของ 

- ไมม ี-  

 

จํานวนหุนท่ีถือ ณ วันท่ีไดรับแตงตั้ง - ไมม-ี 
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รายนามผูสอบบัญชีและขอมูลประวัติของผูทีไ่ดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญช ี

2. ช่ือ-สกุล นายณัฐวุฒิ สันติเพ็ชร  

อาย ุ 48 ป 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5730 

ตําแหนงปจจุบัน หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด 

บริษัท บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ปริญญาโท สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประสบการณดานการสอบบัญชี  

 

เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีประสบการณการทํางานกับ

สํานักงาน มาเปนเวลากวา 20 ป โดยเปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวน

มาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภทท้ังท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และธุรกิจตางประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ัวโลก มีความเช่ียวชาญอยางยิ่งในธุรกิจ

รับเหมากอสราง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจําหนาย 

ความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆ 

กับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผู

ถือหุนใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของ 

- ไมม ี-  

 

จํานวนหุนท่ีถือ ณ วันท่ีไดรับแตงตั้ง - ไมม-ี 
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รายนามผูสอบบัญชีและขอมูลประวัติของผูทีไ่ดรับการเสนอชื่อแตงตั้งเปนผูสอบบัญช ี

3. ช่ือ-สกุล นางสาวกรองแกว ลิมปกิตติกุล       

อาย ุ 48 ป 

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5874 

ตําแหนงปจจุบัน หุนสวนบริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกัด 

บริษัท บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  

ปริญญาโทสาขาการบรหิารธุรกิจ มหาวิทยาลยัอัสสัมชัญ 

ประสบการณดานการสอบบัญชี  

 

เปนผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทยและผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีประสบการณการทํางานกับ

สํานักงาน มาเปนเวลากวา 20 ป โดยเปนผูควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญจํานวน

มาก ซึ่งครอบคลุมกิจการหลากหลายประเภทท้ังท่ีเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย

แหงประเทศไทย และธุรกิจตางประเทศท่ีมีสาขาอยูท่ัวโลก มีความเช่ียวชาญอยางยิ่งในธุรกิจ

รับเหมากอสราง ธุรกิจการบริการ ธุรกิจการผลิตและธุรกิจจัดจําหนาย 

ความสัมพันธหรือสวนไดเสียใดๆ 

กับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผู

ถือหุนใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของ 

- ไมม ี-  

 

จํานวนหุนท่ีถือ ณ วันท่ีไดรับแตงตั้ง - ไมม-ี 

 



 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5 

 

นิยามของกรรมการอิสระ ของบริษัท ไรททันเน็ลลิง่ จํากัด (มหาชน) 

 

กรรมการอิสระ หมายถึงบุคคลท่ีมคีุณสมบัติครบถวนและมีความเปนอิสระตามท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไวในนโยบายกํากับดูแล

กิจการท่ีดีของบริษัท และเปนไปตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ดังน้ี 

1. ไมประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย หรือไมเปนหุนสวนท่ี

มีนัยในหางหุนสวน หรือเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีรับเงินเดือนประจํา หรือถือหุนเกิน

รอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัทอ่ืน ซึ่งประกอบกิจการท่ีมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขัน

ท่ีมีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทยอย 

2. ถือหุนไมเกินรอยละ 1 ของจํานวนหุนท่ีมีสิทธิออกเสียงท้ังหมดของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ 

หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท ท้ังน้ี นับรวมการถือหุนของผูท่ีเก่ียวของของกรรมการอิสระรายน้ันๆ ดวย  

3. ไมเปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีสวนรวมบริหารงาน ลูกจาง พนักงาน ท่ีปรึกษาท่ีไดเงินเดือนประจํา หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทยอยลําดับเดียวกัน ผูถือหุนรายใหญ หรือของผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท เวน

แตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ท้ังน้ี ลักษณะตองหามดังกลาว ไมรวมถึงกรณีท่ีกรรมการอิสระเคยเปนขาราชการ หรือท่ี

ปรึกษาของสวนราชการซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

4. ไมเปนบุคคลท่ีมีความสัมพันธทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะท่ีเปน บิดามารดา คูสมรส พ่ีนอง 

และบุตร รวมท้ังคูสมรสของบุตร ของผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ ผูมีอํานาจควบคุม หรือบุคคลท่ีจะไดรับการเสนอใหเปน

ผูบริหารหรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทยอย  

5. ไมมีหรือเคยมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท ในลักษณะท่ีอาจเปนการขัดขวางการใชวิจารณญาณอยางอิสระของตน รวมท้ังไมเปนหรือเคยเปนผูถือหุนท่ีมีนัย หรือผู

มีอํานาจควบคุมของผูท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบรษัิท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจ

ควบคุมของบริษัท เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

6. ไมเปนหรือเคยเปนผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท 

และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของสํานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผูสอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ บริษัท

ยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู เวนแตจะไดพนจากการมีลักษณะดังกลาวมาแลว

ไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

7. ไมเปนหรือเคยเปนผูใหบริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการใหบริการเปนท่ีปรึกษากฎหมายหรือท่ีปรึกษาทางการเงิน ซึ่งไดรบั

คาบริการเกินกวา 2 ลานบาทตอปจากบริษัท บริษัทใหญ บริษัทยอย บริษัทรวม ผูถือหุนรายใหญ หรือผูมีอํานาจควบคุมของ

บริษัท และไมเปนผูถือหุนท่ีมีนัย ผูมีอํานาจควบคุม หรือหุนสวนของผูใหบริการทางวิชาชีพน้ัน เวนแตจะไดพนจากการมี

ลักษณะดังกลาวมาแลวไมนอยกวา 2 ป กอนวันท่ียื่นคําขออนุญาตตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย 

8. ไมเปนกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งข้ึนเพ่ือเปนตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผูถือหุนรายใหญ หรือผูถือหุนซึ่งเปนผู ท่ี

เก่ียวของกับผูถือหุนรายใหญ  

9. ไมมีลักษณะอ่ืนใดท่ีทําใหไมสามารถใหความเห็นอยางเปนอิสระเก่ียวกับการดําเนินงานของบริษัท 
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รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
1. ช่ือ - สกุล ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค ์

 
 

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธาน
กรรมการตรวจสอบ 
 

วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท 

3 เมษายน 2560 
 

อาย ุ 69 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา / 
ประวัติอบรม 

- Doctor of Philosophy in Engineering, Dr.-Ing., Underground Construction 
Techniques, Tunnelling and Construction Management, Ruhr-University of Bochum, 
Germany (under scholarship from DAAD, Germany) 
- Master of Engineering, M.Eng., Geotechnical Engineering Diversion, Soil Engineering,  
  Asian Institute of Technology, Thailand (under scholarship from AIT) 
- Bachelor of Engineering, B.Eng. (Hons), Silver Metal Award, Civil Engineering,                      
  Khon Kaen University   
- Certificate of Short Course on “Geotechnical Earthquake Engineering for 
Earthquake Hazard Mitigation” Department of Earthquake Engineering, University of 
Roorkee (under scholarship from UNESCO) 
- Certificate of Director Accreditation Program (DAP) Class 139/2017, Thai Institute of 
Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 0.0009% 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

-ไม่มี- 

ประสบการณ์การทำงาน ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 

2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง 
ปัจจุบัน Senior Tunnel / Geotechnical Engineer  

ถึง พ.ศ. 2559 กรรมการบริษัท บมจ. อินเด็กซ์อนิเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป  
ตลอดชีพ ข้าราชการบำนาญ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2520-2555 อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
ประวัติการทำผดิกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
ในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

6/6 ครั้ง 
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รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
2. ช่ือ - สกุล นายธนพัฒน์  ผู้พัฒน ์

 
 

ตำแหน่ง กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน 

วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท 

3 เมษายน 2560 

อาย ุ 62 ปี  

คุณวุฒิทางการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

- Master of Law, New York University School of Law, USA 

- Institute of Legal Education, Bangkok, Barrister at Law, 1983 
- Chulalongkorn University, Faculty of Law, Bangkok, Bachelor of Law, 1982 
- Certificate of Director Accreditation Program (DAP) Class 139/2017, Thai institute    
  of Directors (IOD) 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

-ไม่มี- 

ประสบการณ์การทำงาน ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 
 2560-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง  

 
 
 

2550-ปัจจุบัน ทนายความ/ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท แมกนัส แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด 
2532-2550 หุ้นส่วน บริษัท ที่ปรึกษากฎหมายสากล จำกดั 
2530-2532 ทนายความ David P. Christianson Law Corp. Los Angeles, 

California. USA 

ประวัติการทำผดิกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
ในปี 2563 

คณะกรรมการ
บริษัท 

11/11 ครั้ง 

คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

6/6 ครั้ง 
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รายนามกรรมการอิสระเพื่อประกอบการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น 
3. ช่ือ - สกุล นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร    

            กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / กรรมการ
ตรวจสอบ 
 

วันท่ีได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ
บริษัท 

27 กุมภาพันธ์ 2562 

อาย ุ 44 ปี 

คุณวุฒิทางการศึกษา /  
ประวัติอบรม 

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกจิมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
- ปริญญาตรี สาขาบญัชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

- ประกาศนียบัตรหลักสูตร พัฒนาผู้สอบทานการควบคุมคณุภาพงานสอบบัญชี (EQCR) และ 
  ผู้สอบทานการควบคมุคุณภาพของสำนักงานสอบบัญชี (Monitoring) ในตลาดทุน (Class  
  1/2018, 23 September 2018)  
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 161/2019 
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) พ.ศ. 2562 

สัดส่วนการถือหุน้ในบริษัท -ไม่มี- 
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการและผู้บรหิาร 

-ไม่มี- 

ประสบการณ์การทำงาน 
 
 
 

ช่วงเวลา ตำแหน่ง / บริษัท 
2562-ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บมจ. ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ บจก. เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ 

2561-ปัจจุบัน หุ้นส่วนฝ่ายตรวจสอบบัญชี บจก. เอเอสที มาสเตอร์ 
2559-ปัจจุบัน กรรมการ บจก. เอส เอม็ เลิศพิพัฒน์ 

2555-ปัจจุบัน อนุกรรมการคณะกรรมการกำหนดจรรยาบรรรณ สภาวิชาชีพบัญชีใน
พระบรมราชูปถัมภ ์

2542-2560 ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบบัญชี บจก. ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ 
สอบบัญช ี

ประวัติการทำผดิกฎหมายใน
ระยะเวลา 10 ปี ที่ผ่านมา 

- ไม่มี - 

สัดส่วนการเข้าร่วมประชุม 
ในปี 2563 

คณะกรรมการบริษัท 11/11 ครั้ง 
คณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

6/6 ครั้ง 
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(ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 
(Affix Duty Stamp 20 baht) 

 (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่งา่ยไม่ซบัซอ้น) / (General Form) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

According to Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

    

        เขียนที่…..…………………………………………………………..…………………… 

        Written at 

        วันที่………………………เดือน……………………………พ.ศ.……………......... 

  Date          Month                      Year  

(1) ข้าพเจ้า..................................................................................................................................สัญชาติ.............................................................................................. 

     I/We  Nationality 

อยู่บ้านเลขที่....................................................ถนน.....................................................................ตำบล / แขวง.................................................................................. 

Residing/Located at No.                     Road                                                   Tambol/Sub-district 

อำเภอ / เขต……………………………………………จังหวัด...................................................................รหัสไปรษณีย์.................................................................................. 
Amphur/District                                Province                                              Postal Code 
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)  
    Being a shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited 
    โดยถอืหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ...............................................................เสียง ดังนี้ 
    Holding a total amount of                 share(s)  and have a right to vote equal to               vote(s) as follows: 
      หุ้นสามัญ......................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................................เสียง 
          Ordinary share(s)                   share(s) having a right to vote equal to               vote(s) 
      หุ้นบุริมสิทธิ.................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง 
          Preference share(s)                          share(s)  having a right to vote equal to    vote(s) 
 

(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระตามรายชื่อดา้นล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่6) 
     Hereby appoint (May appoint the representative who is of juristic age or independent director as listed below of which details      
     as in Enclosure 6)  
     1. ชื่อ ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค์  อาย ุ 69 ปี      อยูบ่้านเลขที ่  292 หมู่ที่ 4  

 Name Dr. Boonthep Nanegrungsunk  Age 69 Years Residing at No. 292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต         บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560  หรือ 

Province Samut Prakarn  Postcode 10560   or 

      2. ชือ่ นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน ์   อาย ุ 62 ปี     อยู่บา้นเลขที่      292 หมู่ที่ 4   

 Name Mr. Thanapat Pupat   Age 62 Years Residing at No.    292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต      บางบ่อ                       

Road  -  Sub-District Bangbor  District      Bangbor 

จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560  หรือ 

Province Samut Prakarn  Postcode 10560   or 

      3. ชือ่ นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร  อาย ุ 44 ปี     อยู่บา้นเลขที่ 292 หมู่ที่ 4   

 Name Mr. Chaiwut Jumnongsutasatien Age 44 Years Residing at No. 292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต           บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ก.  
Proxy Form A 
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จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560   

Province Samut Prakarn  Postcode  10560   

      4. ชือ่     อาย ุ  ปี     อยู่บา้นเลขที่     

 Name     Age  Years Residing at No.  

ถนน    ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต      

Road    Sub-District   District 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    หรือ 

Province                 Postcode    

      5. ชือ่     อาย ุ  ปี     อยู่บา้นเลขที่     

 Name     Age  Years Residing at No.  

ถนน    ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต      

Road    Sub-District   District 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์     

Province    Postcode    

  

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ ปี 

2564 ในวันศุกร์ท่ี 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 214-215 เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน 

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 

 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders 

on Friday April 23, 2021 at 10.00 hours at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 2nd Floor Meeting Room 

214-215, No. 88 Thepparat Road, Bang Na, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or 

changed. 

 

กิจการใดท่ีผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมน้ัน ให้ถือเสมอว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 

For any act performed by the Proxy at the meeting, it shall be deemed as such acts had been done by me/us in all respects. 

 

    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 

             (                                                       ) 

    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

             (                                                       ) 

    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

             (                                                       ) 

    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 

             (                                                       ) 

 

หมายเหต ุ/ Remarks: 

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแน โดยไม่สามารแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้

ผู้รับมอบมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

The Shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate 

the number of shares to several proxies to vote separately. 



สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7  
Enclosure 7 

หน้า/page 1 | 6 

 

  
 (ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 

(Affix Duty Stamp 20 baht) 
(แบบท่ีก ำหนดรำยกำรตำ่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตำยตวั) 

(Proxy Form containing specific details) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

According to Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

        เขียนที่ …..……………………………………………………………………………… 
        Written at 

        วันที่…………………………เดือน…….………………พ.ศ…………………………
        Date               Month            Year 
(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………………………………………….. สัญชาต…ิ……………………………………………………….. 
I/We                        Nationality 
อยู่บ้านเลขที่………………………..………………………….ถนน..................................................................ตำบล/แขวง…............................................................................... 
Residing /located at No.      Road         Tambol/Sub-district 
อำเภอ / เขต....................................................จังหวัด.......................................................รหัสไปรษณีย์…………………………………………………………………………………… 
Amphur/District               Province          Postal Code 
 
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 
    Being a shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited  
    โดยถอืหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.................................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..........................................................เสียง ดังนี้ 
    Holding a total amount of                 share(s)  and have a right to vote equal to            vote(s) as follows: 
      หุ้นสามัญ..........................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง 
          Ordinary share(s)                   share(s) having a right to vote equal to                vote(s) 
      หุ้นบุริมสิทธิ.....................................................................หุ้น  ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ…………………………………………………………เสียง 
          Preference share(s)                          share(s)  having a right to vote equal to    vote(s) 
 
(3) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรอืกรรมการอิสระตามรายชื่อดา้นล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที ่6) 
     Hereby appoint (May appoint the representative who is of juristic age or independent director as listed below of which details  
     as in Enclosure 6)  
 
     1. ชื่อ ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค์  อาย ุ 69     ปี      อยูบ่้านเลขที ่  292 หมู่ที่ 4  

    Name Dr. Boonthep Nanegrungsunk               Age 69 Years Residing at No. 292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต       บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560  หรือ 

Province Samut Prakarn  Postcode 10560   or 

      2. ชือ่ นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน ์   อาย ุ 62 ปี      อยูบ่้านเลขที ่  292 หมู่ที่ 4  

             Name Mr. Thanapat Pupat   Age 62 Years Residing at No. 292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต  บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560  หรือ 

Province Samut Prakarn  Postcode  10560  or 

 

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
Proxy Form B 
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      3. ชือ่ นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร  อาย ุ 44 ปี      อยูบ่้านเลขที ่  292 หมู่ที่ 4  

 Name Mr. Chaiwut Jumnongsutasatien Age 44 Years Residing at No. 292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต  บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

จังหวัด                         รหัสไปรษณีย์                      

Province                 Postcode    

      4. ชือ่     อาย ุ  ปี      อยูบ่้านเลขที ่     

 Name     Age  Years Residing at No.  

ถนน    ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต      

Road    Sub-District   District 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    หรือ 

Province                       Postcode     or 

      5. ชือ่     อาย ุ  ปี      อยูบ่้านเลขที ่     

 Name     Age  Years Residing at No.  

ถนน                          ตำบล/แขวง         อำเภอ/เขต       

Road    Sub-District   District 

จังหวัด                           รหัสไปรษณีย์                

Province    Postcode    

  
คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์
ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 214 -215 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 
Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 
April 23, 2021 at 10.00 hours at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 2nd Floor Meeting Room 214-215, No.88 
Thepparat Road, Bang Na, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้ 
     I/We therefore grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
 
 วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
 Agenda 1  To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
         (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
          (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
               เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 
 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 

Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2020 
 
 วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสดุวันที่ 31 ธนัวาคม 2563 

Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2020 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
        (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
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      (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
         (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 
  วาระที ่4   พิจารณาอนุมัติการจดัสรรกําไรสุทธปิระจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  

 Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit of 2020 as legal reserve and the dividend payment 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
        (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
        (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 
  วาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชแีละกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 
 Agenda 5 To consider and approve the appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2021 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
      (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
      (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
                เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain  
 
 วาระที่ 6    พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  
Agenda 6 To consider and appoint directors to replace those due to retire by rotation 
        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
        (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
        (b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
      การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ the appointment of all directors 
          เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
      การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ the appointment of certain directors. 

          1.  ดร.ทรงภพ พลจันทร์ / Dr. Songpope Polachan  
          เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
         2. นายชวลิต ถนอมถิ่น / Mr. Chawalit Tanomtin 
       เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
  3. ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล / Dr. Krayim Santrakul 
        เห็นดว้ย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
  4. นายสุรศักดิ์ สีเขียว / Mr. Surasak Seekhiew 
                    เห็นดว้ย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 

 
 วาระที่ 7     พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำป ี2564  

 Agenda 7 To consider and determine remuneration of directors for 2021 
       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
    (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
                      (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
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 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 
Agenda 8 To consider other matters (if any) 

  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
      (a)   To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate. 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
      (b)   To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ 
 ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting  
as a Shareholder. 
 
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีทีท่ี่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ือง
ใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลีย่นแปลงหรอืเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนงัสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าขา้พเจา้ได้
กระทำเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified 
herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
             (                                                       ) 
    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
             (                                                       ) 
    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
             (                                                       ) 
    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
             (                                                       ) 

 
หมายเหต ุ
Remarks 
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing the Proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and shall not allocate the 
number of shares to several proxies to vote separately. 
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
ตามแนบ 
If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy Form B.  
shall be used. 
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ใบประจำต่อแนบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. 

Supplement to the Proxy Form B 
 

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 
Appointment of a proxy by the shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited 
 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 214-
215 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders to be held on Friday April 23, 2021 at 10.00 hours at Bangkok International Trade 
& Exhibition Centre (BITEC), 2nd Floor Meeting Room 214-215, No.88 Thepparat Road, Bang Na, Bangkok or on such other date and at 
such other place as may be adjourned or changed 

.......................................................................................... 
 

 วาระที่               เร่ือง                                                                                                                                                          . 
 Agenda No         Subject:                                                                                                                                                     . 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย/Approve          เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove         เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain          เสยีง/votes 

 

 วาระที่                เร่ือง                                                                                                                                                          . 
  Agenda No         Subject:                                                                                                                                                     . 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
  เห็นด้วย/Approve          เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove         เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain          เสยีง/votes 

 

 วาระที่                เร่ือง                                                                                                                                                          . 
 Agenda No          Subject:                                                                                                                                                     . 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย/Approve         เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove         เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain          เสยีง/votes 

 

 วาระที่                เร่ือง                                                                                                                                                          . 
  Agenda No          Subject:                                                                                                                                                    . 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย/Approve          เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove         เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain         เสียง/votes 
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 วาระที่               เร่ือง                                                                                                                                                          . 
Agenda No           Subject:                                                                                                                                                  . 

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
           To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
 To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย/Approve           เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove           เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain           เสียง/votes 
 

 วาระที่                             เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)                                                                                                                   
  Agenda                           Subject: Election of Directors (Continued)                                                                                                          .                                                                                                                      

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
  เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
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          (ปิดอากรแสตมป ์20 บาท) 

(Duty Stamp 20 baht) 

(ส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีเป็นนักลงทุนต่ำงประเทศและแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝำกและดแูลหุน้เทำ่น้ัน) 

(For foreign shareholders who have Custodian in Thailand only) 

ทำ้ยประกำศกรมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ เรื่อง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 

According to Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 

 

        เขียนที่ …..…………………………………………………………………………………………….. 
       Written at 

                  วันที่......................... เดือน……………………..พ.ศ…......................................... 
                  Date              Month            year 
 

(1) ข้าพเจ้า………………………………………………………….………………………สัญชาติ……………………………………………………………………………………………………………………. 
I/We      Nationality 
อยู่บ้านเลขที่..................................................... ถนน......................................................................ตำบล / แขวง............................................................................... 
Residing/located at No.  Road                     Tambol/Sub-district 
อำเภอ / เขต.....................................................จังหวัด.................................................................. รหัสไปรษณีย์……………………………………………………………………… 
Amphur/District   Province        Postal Code 
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ ..................................................................................................................................................................... 
Acting as the Custodian for 
ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไร้ทท์ันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน)  
    Being a shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited 
    โดยถอืหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.............................................................. หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................................เสียง ดังนี้ 
    Holding a total amount of                                  share(s)  and have a right to vote equal to            vote(s) as 
follows: 
      หุ้นสามัญ........................................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.................................................................เสียง 
          Ordinary share(s)                                    share(s)   having a right to vote equal to                vote(s) 
      หุ้นบุริมสิทธิ....................................................................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง 
          Preference share(s)                                           share(s)  having a right to vote equal to                vote(s) 
 

(2) ขอมอบฉันทะให้ (สามารถมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระตามรายชื่อด้านล่าง โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) 
     Hereby appoint (May appoint the representative who is of juristic age or independent director as listed below of which details as in 
Enclosure 6)  
 

 1. ชื่อ ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค์  อาย ุ 69    ป ี    อยู่บ้านเลขที ่  292 หมู่ที่ 4               

Name Dr. Boonthep Nanegrungsunk Age 69    Years  Residing at No. 292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต  บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560  หรือ 

Province Samut Prakarn  Postcode 10560   or 

 2. ชื่อ นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน ์   อาย ุ 62 ปี     อยู่บ้านเลขที ่ 292 หมู่ที่ 4   

 Name Mr. Thanapat Pupat   Age 62 Years  Residing at No. 292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต  บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560  หรือ 

Province Samut Prakarn  Postcode 10560   or 

แบบหนังสือมอบฉนัทะ แบบ ค.  
Proxy Form C 
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  3. ชื่อ นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร  อาย ุ 44 ปี     อยู่บ้านเลขที ่  292 หมู่ที่ 4  

 Name   Mr. Chaiwut Jumnongsutasatien Age 44 Years  Residing at No.  292 Moo 4 

ถนน  -  ตำบล/แขวง บางบ่อ  อำเภอ/เขต  บางบ่อ    

Road  -  Sub-District Bangbor  District  Bangbor 

จังหวัด สมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์  10560   

Province Samut Prakarn  Postcode  10560   

  4. ชื่อ     อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่     

 Name    Age  Years  Residing at No.  

ถนน    ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต      

Road    Sub-District   District 

จังหวัด    รหัสไปรษณีย์    หรือ 

Province                        Postcode    or 

  5. ชื่อ     อาย ุ  ปี    อยู่บ้านเลขที ่     

 Name    Age  Years  Residing at No.  

ถนน    ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต      

Road    Sub-District   District 

จังหวัด                 รหัสไปรษณีย์     

Province    Postcode    
 

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์
ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น  2 ห้องประชุม 214-215 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday 
April 23, 2021 at 10.00 hours at Bangkok International Trade & Exhibition Centre (BITEC), 2nd Floor Meeting Room 214-215, No.88  Thepparat 
Road, Bang Na, Bangkok or on such other date and at such other place as may be adjourned or changed. 
 

(3)   ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้ 
      I/We authorize the proxy to vote on my/our behalf at the Meeting as follows: 
  มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
      Grant proxy the total amount of shares holding and entitled to vote. 
  มอบฉันทะบางส่วน คือ  หุ้นสามัญ............................. หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้...................................................เสียง 
      Grant partial shares of ordinary share    shares  and have the rights to vote equal to          votes 
    หุ้นบุริมสิทธิ.........................   หุ้น  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้....................................................เสียง 
       preference share  shares  and have the rights to vote equal to           votes 
       รวมสิทธอิอกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..................................................... เสียง 
       The total number of voting right is     votes 
 

 (4)  ขา้พเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจา้ในการประชุมคร้ังนี้ ดังนี้ 
       In this meeting, I/We authorize my/our proxy to vote on my/our behalf as follows: 
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 วาระที่ 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 
Agenda 1 To consider and adopt the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020 

   (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
         (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
          (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
               เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 
 วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 
 Agenda 2 To acknowledge the Company’s operating results for the year 2019. 
 
 วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 
 Agenda 3 To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended December 31, 2020 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
        (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
     (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
        (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
    เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 
  วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรสุทธปิระจําปี 2563 เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล  

 Agenda 4 To consider and approve the allocation of net profit of 2020 as legal reserve and the dividend payment 
    (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
        (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้
        (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
     เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 
 วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชแีละกำหนดค่าสอบบญัช ีประจำป ี2564 

Agenda 5  To consider and approve the appointment of the external auditor and determination of the audit fee for 2021 
     (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
       (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
   (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
       (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
                เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain  
 
 วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

Agenda 6 To consider and appoint directors to replace those due to retire by rotation 
        (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
        (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
    (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี้ 
        (b) To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 

     การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด/ the appointment of all directors 
         เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
     การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล/ the appointment of certain directors 
          1.  ดร.ทรงภพ พลจันทร์ / Dr. Songpope Polachan  
          เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
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         2. นายชวลิต ถนอมถิ่น / Mr. Chawalit Tanomtin 
       เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
  3. ดร.กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล / Dr. Krayim Santrakul 
        เห็นดว้ย/Approve    ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
  4. นายสุรศักดิ์ สีเชียว / Mr. Surasak Seekhiew 
                     เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 

 วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564  
Agenda 7 To consider and determine remuneration of directors for 2021 

       (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
    (a)  To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
    (b)  To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 
 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) 

Agenda 8 To consider other matters (if any) 
  (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 
      (a)   To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
  (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจา้ ดังนี ้
      (b)   To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
   เห็นด้วย/Approve   ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและ 
 ไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจา้ในฐานะผู้ถือหุ้น 
Voting of proxy holder in any agenda that is not as specified in this proxy shall be considered as invalid and not my voting  
as a Shareholder. 
 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่อง
ใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิ ทธิพิจารณาและลงมติแทน
ข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
In case I/we have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes 
resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy 
shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects. 
 

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ให้ถือเสมือนว่า
ข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ 
All acts undertaken by the proxy at the meeting, except where the proxy does not vote according to my/our intention as specified 
herein, shall be deemed as if they have been undertaken by myself/ourselves in all respects. 
 
    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้มอบฉันทะ/Proxy Grantor 
             (                                                       ) 
    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
             (                                                       ) 
    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
             (                                                       ) 
    ลงชื่อ/Signature ......................................................................... ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy Holder 
             (                                                       ) 
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หมายเหตุ / Remark 
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น 
   Proxy Form C. shall be used only in case of shareholders whose names are shown in the register as foreign investors and appoint a 
   custodian in Thailand. 

2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ 
  (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน 
 (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) 
   Evidence required to be attached to the Proxy Form includes: 

   (1) Power of Attorney by the shareholder authorizing the custodian to sign the Proxy Form on his/her behalf; 
(2) Confirmation letter indicating that the person signing the Proxy Form on his/her behalf is permitted to operate the business of 
      custodian. 

3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบ
ฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
The shareholder appointing proxy must authorize only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split the number     
of shares to several proxies for splitting votes. 

4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปน็รายบุคคล 
 In the agenda for election of directors, directors may be elected as a whole or individually. 

5.  ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้รบัมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
ตามแนบ 
If there is any agenda to be considered in the meeting other than those specified above, the attached Supplement to Proxy Form 
C. shall be used. 
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ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
Supplement to Proxy Form C. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไรท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) 
The appointment of proxy by the shareholder of Right Tunnelling Public Company Limited 
 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้ องประชุม 214-
215 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเล่ือนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย 
 

For the 2021 Annual General Meeting of Shareholders on Friday April 23, 2021 at 10.00 hours at Bangkok International Trade & Exhibition 
Centre (BITEC), 2nd Floor Meeting Room 214-215, No.88 Thepparat Road, Bang Na, Bangkok or on such other date and at such other place 
as may be adjourned or changed. 
 

 วาระที ่ เร่ือง   
 Agenda No.            Subject:                                                                                                                                                 
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจา้ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
        To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
        To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
         เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 

 วาระที่                  เร่ือง                                                                                                                                                          . 
 Agenda No           Subject:                                                                                                                                                   .
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

 

 วาระที่                  เร่ือง                                                                                                                                                          . 
 Agenda No           Subject:                                                                                                                                                   .
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate\ 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

 

 วาระที่                  เร่ือง                                                                                                                                                          . 
Agenda No           Subject:                                                                                                                                                    

 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร 
 To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 

 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 
To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
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 วาระที่                  เร่ือง                                                                                                                                                          . 

Agenda No           Subject:                                                                                                                                                   . 
 (ก)  ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธพิิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เหน็สมควร 

To authorise the proxy to consider and vote on my/our behalf in all matters as it deems appropriate 
 (ข)  ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ 

To authorise the proxy to vote according to my/our intention as follows: 
 เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 

 วาระที่                             เร่ือง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ) 
Agenda                          Subject: Election of Directors                                                                                                          .                                                                                                                      

 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                           .            .          .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                                  .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                                   .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                           .            .          .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                                  .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                                   .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                           .            .          .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                                  .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                                   .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 

ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                             .            .      .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                           .            .          .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
 ชื่อกรรมการ / Name of director                                                                                                                                  .                                                                                                                   
   เห็นด้วย/Approve             เสียง/votes  ไม่เห็นด้วย/Disapprove            เสียง/votes  งดออกเสียง/ Abstain            เสียง/votes 
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ขอบังคับของบริษัท ไรททันเน็ลล่ิง จํากัด (มหาชน) ท่ีเกี่ยวของกับการประชุมผูถือหุน 

 

การเลือกตั้งกรรมการ 

 

ขอ 17.   ใหท่ีประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑและวิธีการดังตอไปน้ี 

(1) ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถือ 

(2) ผูถือหุนแตละคนจะใชคะแนนเสียงท่ีมีอยูเลือกตั้งบุคคลคนเดยีวหรอืหลายคนเปนกรรมการก็ได ในกรณีท่ีเลือกตั้งบุคค

หลายคนเปนกรรมการจะแบงคะแนนเสียงใหแกผูใดมากนอยเพียงใดไมได 

(3) บุคคลซึ่งไดรับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเปนผูไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการ เทาจํานวนกรรมการท่ีจะพึงมีหรือ

จะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งไดรับการเลือกตั้งในลําดบัถัดลงมามคีะแนนเสียงเทากันเกินจํานวนกรรมการท่ี

จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งน้ัน ใหผูเปนประธานเปนผูออกเสยีงช้ีขาด 

 

ขอ 18. ในการประชุมสามญัประจําปทุกครั้ง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหน่ึงในสาม (1/3) เปนอัตรา ถาจํานวน

กรรมการจะแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจาํนวนใกลเคยีงท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม (1/3)  
 

 กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษัทน้ัน ใหจับสลากวาผูใดจะออก สวนปหลัง ๆ 

ตอไปใหกรรมการท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง 
 

 กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระน้ีอาจไดรับเลือกใหเขามารับตาํแหนงอีกก็ได 

 

การประชุมผูถือหุน 

 

ขอ 36. การประชุมผูถือหุนของบริษัทใหจัดข้ึน ณ ทองท่ีอันเปนท่ีตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง หรือกรุงเทพมหานคร 

หรือ ณ ท่ีอ่ืนใดตามท่ีคณะกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกําหนด หรือคณะกรรมการจะกําหนดให

จัดการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได 

 

ขอ 37.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสามัญประจําปภายในสี่ (4) เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบัญชีของ

บริษัท  
 

 การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรยีกวาการประชุมวิสามัญ  
 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนคนหน่ึงหรือหลาย

คนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวารอยละสิบ (10)  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จะเขาช่ือกันทําหนังสือขอให 

คณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวให

ชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี ใหคณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันท่ี

ไดรับหนังสือจากผูถือหุน  
 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจัดใหมีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผูถือหุนท้ังหลายซึ่งเขาช่ือกันหรือผูถือหุน

คนอ่ืน ๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามท่ีบังคับไวน้ันจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหา (45) วันนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสาม ในกรณีเชนน้ี ใหถือวาเปนการประชุมผูถือหุนท่ีคณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอัน

จําเปนท่ีเกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
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 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนท่ีเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสี่ครั้งใดจํานวนผูถือหุนซึ่งมารวมประชุมไม

ครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไวแหงขอ 39. ผูถือหุนตามวรรคสี่ตองรวมกันรับผิดชอบชดใชคาใชจายท่ีเกิดจากการจัดใหมี

การประชุมในครั้งน้ันใหแกบริษัท 

 

ขอ 38. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ให

คณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมพรอมดวย

รายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเรื่องท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมัติ หรือเพ่ือพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของ

คณะกรรมการในเรื่องดังกลาว และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัดทราบลวงหนาไม

นอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม และใหโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไม

นอยกวาสาม (3) วัน ท้ังน้ี หากการประชุมในคราวน้ันเปนการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส บริษัทสามารถจัดสงหนังสือเชิญ

ประชุมและเอกสารประกอบการประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกสก็ได 

 

ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ไมวาจะเปนการประชุมดวยตนเอง หรือโดยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ตองมีจํานวนผูถือหุนและ

ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขารวมประชุมไมนอยกวายี่สิบหา (25) คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึง (1/2) ของจํานวนผูถือหุน

ท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม 
  

 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนครั้งใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึง (1) ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมาเขารวมประชุมไม

ครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุมเปนอันระงับไป 

ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรยีกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหมและใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือ

หุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 

 

ขอ 40. ในการประชุมผูถือหุน เฉพาะกรณีมาประชุมดวยตนเอง ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอ่ืนเขาประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทน

ตนก็ได การมอบฉันทะจะตองทําเปนหนังสือลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัด

กําหนด โดยใหมอบแกประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว ณ สถานท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขา

ประชุม และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี  

 (1)  จํานวนหุนท่ีผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 

 (2)  ช่ือผูรับมอบฉันทะ 

 (3)  ครั้งท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ขอ 41. การประชุมผูถือหุนใหเปนไปตามลําดับระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปลี่ยนลําดับ

ระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

 เมื่อท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมครบถวนแลว ผูถือหุนซึ่งมีหุนรวมกันไดไมนอยกวา

หน่ึงในสาม (1/3) ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด อาจขอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัด

ประชุมได 
 

 ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องท่ีผูถือหุนเสนอเพ่ิมเติมไมเสร็จ และ

จําเปนตองเลื่อนพิจารณา ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลาท่ีจะประชุมครั้งตอไป และใหคณะกรรมการสงหนังสือนัด

ประชุมระบุสถานท่ี วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวาเจ็ด (7) วัน กอนวันประชุม ท้ังน้ี ใหโฆษณา

คําบอกกลาวนัดประชุมในหนังสือพิมพติดตอกันสาม (3) วันกอนวันประชุมไมนอยกวาสาม (3) วัน 
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ขอ 42. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุม หรือไมอาจปฏิบัติหนาท่ีได ถามี

รองประธานกรรมการ ใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมรีองประธานกรรมการ หรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได 

ใหผูถือหุนซึ่งมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธานในท่ีประชุม  

 

การมอบฉันทะเพ่ือเขาประชุมผูถอืหุนและสิทธิของผูถือหุนในการออกเสียงลงคะแนน 

ขอ 43. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจํานวนหุนท่ีตนถืออยูโดยถือวาหน่ึง (1) หุน มีหน่ึง (1) เสียง การออก

เสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย เวนแตผูถือหุนไมนอยกวาหา (5) คน รองขอ และท่ีประชุมลงมติใหลงคะแนนลับก็ให

ลงคะแนนลับ สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับน้ัน ใหเปนไปตามท่ีประธานในท่ีประชุมกําหนด 

 

ขอ 44. มติของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี 

 (1)  ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียงเทากัน ให

ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด 

 (2)  ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

       (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน 

       (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

 (ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ การมอบหมายใหบุคคล

อ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 

       (ง) การแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับของบริษัท 

       (จ) การเพ่ิมทุน การลดทุน และการออกหุนกู 

       (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท 

 

ขอ 45. กิจการท่ีท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจําปพึงเรียกประชุมมีดังน้ี 

     (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการท่ีแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปท่ีผานมา 

     (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลหรืองบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัท 

     (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผล 

     (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

     (5) พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี 

     (6) กิจการอ่ืน ๆ 
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แบบฟอรมการสงคําถามลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

บริษัท ไรททันเน็ลลิง่ จํากัด (มหาชน) 

วันศุกรที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. 

ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 หองประชุม 214-215 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา  

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

 

บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) ขอเรียนใหทานทราบวา หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะสงคําถามลวงหนาเก่ียวกับ

เร่ืองที่บรรจุไวในวาระการประชุม และ/หรือขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท ทานสามารถสงคําถาม

ลวงหนามายังบริษัท ภายในวันที่ 16 เมษายน 2564 โดยสงผานชองทาง ดังนี้ 

 1. จดหมาย: สามารถสงพรอมกับหนังสือมอบฉันทะ  

 2. อีเมล: cs@rtco.co.th 

 3. โทรสารหมายเลข: 02 313 4848 

 

ขาพเจา ชื่อ..........................................................................................นามสกุล.............................................................................. 

 ผูถือหุน บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) จํานวนหุนที่ถือทั้งหมด...............................................................................หุน 

 ผูรับมอบฉันทะของ................................................................................................................................................................... 

     ซึ่งเปนผูถือหุน บริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน)  

อีเมล............................................................................................เบอรโทรศัพทมือถือ.................................................................... 

 

มีความประสงคขอสงคําถามลวงหนา ดังน้ี 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................... 

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................ 

 

ทั้งนี้ เลขานุการบริษัทจะเปนผูรวบรวมคําถาม และสงใหประธานเจาหนาบริหารหรือผูบริหารที่เก่ียวของเพื่อพิจารณาและตอบ

คําถามดังกลาวใหแกผูถือหุนตอไป  
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เอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 

 

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ของบริษัท ไร้ท์ทันเน็ลลิ่ง จำกัด (มหาชน) จะดำเนินการด้วยระบบ 
Barcode  ที่บรรจุรายละเอียดของผู้ถือหุ้นแต่ละรายไว้บนหนังสือเชิญประชุมพร้อม “แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม” เพื่อ
ความสะดวกในการลงทะเบียน ขอให้ผู ้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำแบบฟอร์ม
ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมมาแสดงท่ีจุดลงทะเบียนด้วย 
 

1. การลงทะเบียน 
   1.1  ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรอืหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานท่ีประชุม ก่อนเวลา
ประชุมได้ตั้งแตเ่วลา 8.00 น. ของวันท่ี 23 เมษายน 2564 
   1.2  เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้ถือหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะที่มาประชุม โปรดนำหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจำปี 2564 ซึ่งพิมพ์บาร์โค้ดสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบมาด้วย 
 

2. เอกสารสำหรับผู้เข้าประชุมด้วยตนเอง 
   2.1 บุคคลธรรมดา 

ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาว
ต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน ในกรณีที่มีการแก้ไข ช่ือ - สกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 
 

 2.2 นิติบุคคล (ผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง) 
ให้แสดงสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นที่ออกมาไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดย
ผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทน
นิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องแล้วของผู้แทนนิติบุคคล ทั้งนี้ ผู้แทน
นิติบุคคลโปรดแสดงเอกสารฉบับจริง ณ จุดลงทะเบียน 

 

3. การมอบฉันทะ 
   บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะและจัดทำขึ้นตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ตามประกาศจำนวน  
3 แบบ ดังนี ้
 แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซับซ้อน 
 แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
 แบบ ค. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน  
  (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น  
    3.1 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะ ต้องมอบฉันทะให้ผู้ใดผู้หนึ่งเพียงรายเดียวเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามแบบ
หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ 
    3.2 กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ไม่มีส่วนได้เสียในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564  
สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่ได้เสนอชื่อไว้  โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ  
โดยผู้ถือหุ้นท่ีเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะ
ได้ทั้งแบบ ก. หรือ ข. หรือ แบบ ค. ส่วนผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง
เท่านั้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประสงค์สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้  
 1. ดร.บุญเทพ นาเนกรังสรรค์  กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 2. นายธนพัฒน์ ผู้พัฒน์  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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 3. นายชัยวุฒิ จำนงสุทธเสถียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
   3.4 เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหรือหลักฐานมายังบริษัทก่อนวันประชุมล่วงหน้า
อย่างน้อย 1 วัน โดยกรอกข้อมูลและลงลายมือช่ือให้ครบถ้วน หากมีการแก้ไขหรือขีดเขียนข้อความใดๆ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับ
ไว้ทุกแห่ง 
 
 

4. เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ 
    4.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจดัส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
    1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
  2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบตัรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณผีู้มอบฉันทะเป็น
ชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง 
  3) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชนหรือบตัรประจำตัวข้าราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ใน
กรณผีู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน 
    4.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสาร ดังต่อไปนี ้
       1) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ตามหนังสือรับรองนิติบคุคล ซึ่งออกให้โดยกระทรวง
พาณิชย์ หรือหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท 
  2) กรณีผู ้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดย
กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 6 เดือน และรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อม
ประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) 
  3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดย
หน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารี
พับลิค (Notary Public) หรือ หน่วยงานราชการที่มีอำนาจ โดยมีอายุไม่เกิน 6 เดือน 
  4) สำหรับนิติบุคคลตา่งประเทศ เอกสารใดท่ีมไิด้มตี้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมา
พร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรบัรองความถูกต้องของคำแปล 
  5) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง 
(ในกรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบยีน 
 
 4.3 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นตัวแทนถือครองหลักทรัพย์ [คัสโตเดียน (Custodian)] ในประเทศไทยที่รับฝากและดูแลหุ้นของ
บริษัทให้แก่ผู้ลงทุนต่างประเทศท่ีเป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียน ได้แต่งตั้งผูร้ับมอบฉันทะเข้าประชุมตามหนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง
แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ 

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศ มอบหมายให้คัสโตเดียนเป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือ
มอบฉันทะแทนพร้อมปิดอากรแสตมป์ 

2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน 
3)   เอกสารใดข้างต้นทีม่ิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วยและให้

บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรอืบุคคลผูม้ีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกลา่วลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

ด้วย 

4) ผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการฉบบัจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง 

(ในกรณีผูร้ับมอบฉันทะเป็นชาวตา่งประเทศ) เพื่อลงทะเบยีน 

 4.4 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ผู้จดัการมรดกสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะ โดยให้นำสำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้ง
เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผูจ้ัดการมรดกมามอบให้เป็นหลักฐานเพิม่เตมิด้วย 
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 4.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย สามารถเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะโดย
ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้เยาว์ และ/หรือ สำเนาคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้ปกครอง ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยบิดา หรือมารดา 
หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย มามอบให้เป็นหลักฐานเพิม่เตมิด้วย 
 
หลักเกณฑก์ารลงคะแนนเสียง 
 
1.  วาระทั่วไป 
 1.1 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้น มีหนึ่ง (1) เสียง ซึ่งผู้ถือ
หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการ
ออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน 
 1.2  ในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การ
ลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้อง และ
ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น 
 1.3 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณี
ที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร  
 1.4 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้
ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 
 
2.  วาระเลือกตั้งกรรมการ 
   การเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 17 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
 ดังต่อไปนี้ 
 2.1 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนท่ีตนถือ 
 2.2  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้  ในกรณีที่เลือกตั้งบุคคล
หลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้   
 2.3  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพงึมีหรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะ
พึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงช้ีขาด 
 
3. วาระพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564  
 ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
4. วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
 ประธานท่ีประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีลงคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี ้

4.1 ประธานท่ีประชุมจะเป็นผูเ้สนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากท่ีประชุม
ว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นดว้ย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 

4.2 กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะยกมือข้ึน  (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือ
หุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องยกมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสยีงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่าง
ใดเพียงอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียนที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสยีงได้) 

 



ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 11 

  

การใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลดเอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2564 

 

บริษัทขอสงเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2564 ตามสิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3 - 12  ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผาน

รหัสคิวอาร (QR Code) ดังน้ี 

 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  3. ประวัติกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระและไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  4. รายนามผูสอบบัญชีและขอมูลประวัติของผูท่ีไดรับการเสนอแตงตั้งเปนผูสอบบัญชี 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ไรททันเน็ลลิ่ง จํากัด (มหาชน) 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  6.  รายนามกรรมการอิสระเพ่ือประกอบการมอบฉันทะของผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  8. ขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี  9. แบบฟอรมการสงคําถามลวงหนากอนการประชุมผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 10. เอกสารหรือหลักฐานประกอบการลงทะเบียนของผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ 

และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 11. ข้ันตอนการใชรหัสคิวอาร (QR Code) สําหรับดาวนโหลดเอกสารประกอบวาระการประชุมผูถือหุน  

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 12. แผนท่ีของสถานท่ีจัดประชุม 

 

ผูถือหุนสามารถดาวนโหลดขอมูลตามสิ่งท่ีสงมาดวยขางตนผาน QR Code ตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 

สําหรับระบบปฏิบัติการ iOS 

      1. เปดกลอง (Camera) ในโทรศัพทเคลื่อนท่ี 

      2. สแกน โดยหันกลองถายรูปบนโทรศัพทเคลื่อนท่ีสองไปท่ี QR Code 

      3. หนาจอจะมีขอความ (Notification) ข้ึนมาดานบน ใหกดท่ีขอความน้ัน เพ่ือดูขอมูลเอกสารประกอบการประชุม 

 

หมายเหตุ: กรณีไมมีขอความ (Notification) บนโทรศัพทเคลื่อนท่ี ผูถือหุนสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคช่ัน (Application) 

อ่ืนๆ เชน QR Code Reader,  Facebook หรือ Line เปนตน 

 

สําหรับระบบปฏิบัติการ Android 

 1. เปดแอปพลิเคช่ัน QR Code Reader หรือ Facebook หรือ Line 

    ขั้นตอนการสแกน QR Code ผาน Line:  

• เขาไปใน Line แลวเลือก add friend (เพ่ิมเพ่ือน) 

• เลือก QR Code 

• สแกน QR Code  

 2. สแกน QR Code เพ่ือดูขอมูลเอกสารประกอบการประชุม 
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แผนท่ีตั้งศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค 

หองประชุม 214-215 ช้ัน 2 เลขท่ี 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 
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