
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  
บริษัท ไร้ททั์นเน็ลล่ิง จ ากัด (มหาชน) 

วันศุกรท์ี ่23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา 
ณ ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้อง MR214-215 เลขที ่88 ถนนเทพรัตน  

แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 
_____________________________________________________________________________ 

ก่อนเร่ิมการประชุม 

บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ไดฉ้ายวีดิทัศนแ์นะน าความปลอดภยัในการใช้
หอ้งประชมุและทางออกฉกุเฉินใหแ้ก่ผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่านไดร้บัทราบ และแนะน าบรษิัท เพื่อใหท้ราบถึง
ประวติัความเป็นมาของบรษิัท 

เร่ิมประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

 ดร. ทรงภพ พลจันทร ์ประธานกรรมการ ท าหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าว
ต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564  และนายบัณฑิต ประทุมตะ             
รบัหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุมในที่ประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) แจง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงขอ้ปฏิบติั
ในการประชุม พรอ้มทัง้แนะน าคณะกรรมการบริษัท ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี ที่ปรกึษาการเงินและที่ปรึกษา
กฎหมายท่ีมารว่มประชมุดงัต่อไปนี ้

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม (กรรมการบรษิัทเขา้รว่มประชมุครบทัง้หมด 12 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 100) 
1. ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
2. นายชวลิต ถนอมถิ่น  กรรมการบรษิัท/รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร/ 
    กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง/กรรมการสรรหาและ 
    พิจารณาค่าตอบแทน/ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร (CEO) 
3. นายสรุพงษ ์เอ่ียมจฬุา  กรรมการบรษิัท/ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและ บรหิารความเสี่ยง 
4. นายจมุพต กาญจนปัญญาคม กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
5. ดร. บญุเทพ นาเนกรงัสรรค ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายธนพฒัน ์ผูพ้ฒัน ์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและพิจารณา 
    ค่าตอบแทน 
7. นายชยัวฒุิ จ านงสทุธเสถียร กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
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8. นายสรุศกัดิ ์สีเขียว  กรรมการบรษิัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร 
    ความเสี่ยง/กรรมการผูจ้ดัการ (MD) 
9. นายไชยา วงศล์าภพานิช กรรมการบรษิัท/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิาร 
    ความเสี่ยง/รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารและการเงิน (CFO) 
10. นายธีรยทุธ ชูศิลป์  กรรมการบรษิัท/กรรมการบริหาร/กรรมการสรรหาและพิจารณา 
    ค่าตอบแทน/รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานองคก์รและกฎหมาย 
11. ดร. กระหยิ่ม ศานตต์ระกลู กรรมการบรษิัท 
12. นายณฐัพงศ ์ภู่มี  กรรมการบรษิัท 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายวิวรรธน ์นวลนก  กรรมการบรหิาร/รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานวิศวกรรม 
2. นางเมชญา แกว้ดวงดี  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานพฒันาธุรกิจ 
3. นายนาวิน ปอ้งแกว้  รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏิบติัการ 2 
4. นายปนดัด ์คงัสวุรรณ  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานวิศวกรรม 
5. นายปรเมษฐ์ มชัฌิมา  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 
6. นายจรรยง สงวนสิน  ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานจดัซือ้ (รกัษาการ) 

ผู้สอบบัญช ีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

1. นายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5370  
2. นายเสรมิ บรสิทุธิคณุ  ทีมผูส้อบบญัชี 

ทีป่รึกษาการเงนิ จากบรษิัท แอสเซท โปร แมเนจเมน้ท ์จ ากดั 

1. นางสาวณฐิัยา ภทัรกิจจานรุกัษ์ 
2. นางสาวพรพรรณ สว่างเนตร 

ทีป่รึกษากฎหมาย จากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 

1. นางสาววิจิตรพรรณ คลา้ยอบุล 
2. นางสาวศนิศรี จิรวิสทุธิกุล 

ผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
1. ที่ปรกึษากฎหมายจากบริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั 
2. นางเป่ียมลาภ เกิดทะโสม อาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ที่เขา้รว่มประชมุ
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 ก่อนเริ่มการประชุม ผู้ด  าเนินการประชุมกล่าวสวัสดีประธานกรรมการ คณะกรรมการ คณะ
ผูบ้ริหาร คณะท างานและผูถื้อหุน้ และกล่าวตอ้นรบัทุกท่านเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 
และไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่า บรษิัทไดติ้ดตามและมีความห่วงใยต่อสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ก าลงัเกิดขึน้เป็นอย่างยิ่ง จึงไดจ้ัดประชุมตามแนวทางการจัดประชุม
ของตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย กรมควบคุมโรค และกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครดั โดยมี
มาตรการบงัคบัใชด้งัต่อไปนี ้ 

1. รณรงคใ์หผู้ถื้อหุน้มอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเขา้ประชมุแทน เพื่อลดจ านวนผูเ้ขา้รว่มประชมุ 
2. ท าการฉีดพ่นฆ่าเชื่อโรคบรเิวณหอ้งประชมุก่อนและหลงัการประชมุ 
3. เวน้ระยะห่าง 1.5 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคดักรอง จดุตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน 
4. ลดความแออดั โดยจดัที่นั่งใหม้ีระยะห่างอย่างนอ้ย 1.5 เมตร 

ทัง้นี ้ในระหว่างการประชมุ บรษิัทขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้ 

1. สวมใสห่นา้กากอนามยัตลอดเวลาขณะร่วมการประชมุ 
2. นั่งประจ าที่ที่ก  าหนดไวเ้พื่อลดการเคลื่อนยา้ย 
3. เวน้ระยะห่างระหว่างตวับคุคลอย่างนอ้ย 1.5 เมตร 
4. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด บริษัทจึงของดจัดเตรียมไมโครโฟนส าหรบัการสอบถาม โดยจะ
จดัเตรียมกระดาษค าถามใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุเขียนค าถามลงในกระดาษ และสง่ค าถามใหแ้ก่เจา้หนา้ที่ โดย
ผูด้  าเนินการประชมุจะเป็นผูอ่้านค าถามของทกุท่านแทน 
5. งดรบัประทานอาหารและเครื่องดื่มในบรเิวณที่จดัการประชมุ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพรร่ะบาด 

 ทั้งหมดนีเ้ป็นมาตรการที่บริษัทก าหนดขึน้เพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้นและผูท้ี่เก่ียวข้องกับการ
ประชมุในวนันี ้ 

จากนัน้ผูด้  าเนินการประชุมแจง้แก่ที่ประชุมว่า การประชุมในวนันีม้ีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง
จ านวน 26 ราย ถือหุน้รวม 413,471,200 หุน้ ผูร้บัมอบฉันทะจ านวน 23 ราย ถือหุน้รวม 156,362,900 หุน้ 
รวมทัง้สิน้ 49 ราย รวมถือหุน้ทัง้สิน้ 569,834,100 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 51.8031 ของหุน้ที่จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด  
1,100,000,000 หุน้ ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 39 ซึ่งก าหนดว่า “ในการประชุมผูถื้อหุน้ 
ไม่ว่าจะเป็นการประชมุดว้ยตนเอง หรือโดยการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์ตอ้งมีจ านวนผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่ายี่สิบหา้ (25) คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) 
ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวนหุ้นที่
จ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จึงจะครบเป็นองคป์ระชมุ”  

จากนัน้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงเรียนเชิญประธานกลา่วเปิดประชมุ  
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 ประธานกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่มาเข้าร่วมประชุม และกล่าวถึง
สถานการณก์ารแพร่ระบาดของเชือ้ไวรสัโควิด 19 (COVID-19) ดว้ยขณะนีป้ระเทศไทยก าลงัเผชิญหนา้กับ
วิกฤตการแพร่ระบาดของโควิด 19 อีกระลอกหนึ่ง ท าใหก้ารประชมุตอ้งด าเนินไปภายใตม้าตรการของกรม
ควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุ และประกาศที่เก่ียวขอ้งของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครดั และภายใต้
สภาวะการณ์ที่ตึงเครียด ในนามของบริษัทจึงขอบคุณผู้ถือหุน้และผูท้ี่เก่ียวขอ้งทุกท่านที่เสียสละเวลา
มารว่มประชมุผูถื้อหุน้ในวนันี ้ประธานไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบว่าบริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) หรือ 
RT ไดด้ าเนินการมา 20 ปี จากทุนจดทะเบียน 5 ลา้นบาท เป็น 550 ลา้นบาท ในปัจจุบนัประกอบดว้ยหุน้
สามญัจ านวน 1,100 ลา้นหุน้ มลูค่าหุน้ที่ตราไว ้(Par) 0.50 บาทต่อหุน้ และปี 2563 ท่ามกลางภาวะวิกฤต 
COVID-19 บริษัทไดม้ีการเปลี่ยนแปลงครัง้ส  าคัญ คือ การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจ ากดั และน าหุน้
สามญัของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย (SET) ไดเ้ป็นผลส าเร็จ โดยไดเ้สนอ
ขายหุน้สามญัเพิ่มทุนแก่ประชาชนทั่วไปเป็นครัง้แรกระหว่างวนัที่ 3 - 5 พฤศจิกายน 2563 และเริ่มท าการ
ซือ้ขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 12 พฤศจิกายน 2563 เป็นตน้มา โดยการน าบริษัท
เขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัยค์รัง้นี ้เป็นการเพิ่มศกัยภาพ การขยายโอกาสในการแข่งขนัทางธุรกิจของ
บริษัท เสริมสรา้งชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ ดีให้แก่บริษัท สรา้งความภักดีและผลตอบแทนที่ดีให้แก่
พนกังานและผูถื้อหุน้ 

 การประชุมวันนี ้เป็นการประชุมภายใตส้ถานการณก์ารแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ซึ่งตอ้ง
ด าเนินการประชุมอย่างระมัดระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรสั COVID-19 ตามแนวปฏิบัติของ
กรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณสขุอย่างเคร่งครดั โดยจะพยายามด าเนินการประชุมใหเ้สร็จภายใน 2 
ชั่วโมง เพื่อความปลอดภยัและสขุอนามยัของผูเ้ขา้รว่มประชมุทกุท่าน 

 ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมทราบเก่ียวกับการส่งหนังสือเชิญประชุมและการแจง้
ขอ้มลูเก่ียวกบัการประชมุสามญัผูถื้อประจ าปี 2564 ในวนันีด้ว้ยกนัทัง้สิน้ 3 ช่องทาง ดงันี ้

1. บรษิัทไดจ้ดัสง่หนงัสือเชิญประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ทกุท่านทางไปรษณีย์ 
2. บรษิัทไดม้ีการลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์
3. บรษิัทไดล้งรายละเอียดการประชมุไวใ้นเว็บไซตข์องบรษิัท  

 เพื่อให้การประชุมด าเนินไปอย่างราบรื่น  ผู้ด  าเนินการประชุมได้ชี ้แจงระเบียบการประชุม 
หลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระใหท้ี่ประชุมรบัทราบ โดยมีสาระส าคัญ
ดงัต่อไปนี ้

1. ส าหรบัการโหวตในแต่ละวาระ ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมคีะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ตนถืออยู่หรือ
ที่ไดร้บัมอบฉันทะ โดยถือว่า 1 หุน้เท่ากับ 1 เสียง (1 share 1 vote) โดยไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงได ้
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ยกเวน้กรณีเป็นผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค ส าหรบั Custodian ผูท้ี่ท าหนา้ที่รบั
ฝากและดูแลหุน้ใหก้ับผูล้งทุนต่างประเทศ ส าหรบัผูท้ี่ไดร้บัมอบฉันทะแบบ ข ซึ่งผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการ
ออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉันทะระบไุว ้โดยในการออกเสียง
ลงคะแนนสามารถเลือกไดด้งันี ้คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

2. เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนจะท าการพิมพบ์ตัรลงคะแนนใหส้  าหรบักรณีต่อไปนี ้ 
1) ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง 
2) ผูร้บัมอบฉันทะ ทัง้ที่ไดร้บัการมอบฉันทะแบบ ข และ ค ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะใหส้ิทธิผูร้บัมอบ

ฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนไดใ้นวาระที่ระบ ุ

3. เจา้หนา้ที่ลงทะเบียนจะไม่พิมพบ์ตัรคะแนน ในกรณีที่ผูม้อบฉันทะไดร้ะบุการลงคะแนนในวาระต่าง ๆ 
แลว้ โดยทางบรษิัทจะบนัทกึการลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

4. ก่อนที่จะท าการเรียกเก็บบตัรลงคะแนนในแต่ละวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมสามารถสอบถามรายละเอียดที่
เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ ๆ ได ้โดยในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชมุมีขอ้สงสยัหรือตอ้งการซกัถาม กรุณาเขียนค าถาม 
พรอ้มระบุชื่อ-นามสกุลของท่าน และระบุว่าเป็นผูถื้อหุ้นที่มาดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉันทะ ลงในบัตร
ค าถามที่บรษิัทไดจ้ดัเตรียมไว ้

5. ส าหรบัการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใชร้ะบบการนับคะแนนดว้ยระบบบารโ์คด้ เพื่อความสะดวกและ
รวดเร็วของผูถื้อหุน้ทุกท่าน ในกรณีที่ผูเ้ขา้ร่วมประชุมตอ้งการลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง 
กรุณาลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และยกมือขึน้ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบริษัทเดินไปรบับตัรลงคะแนน 
เพื่อน าไปหักจากคะแนนเสียงของผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมด และใหถื้อว่าคะแนนเสียงส่วนที่เหลือเป็นการ
ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ  

6. หากท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนปิดประชุม และ
ประสงคท์ี่จะลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาลงนามในบตัรลงคะแนนและสง่ใหก้บัเจา้หนา้ที่ 
ก่อนออกจากหอ้งประชมุ เพื่อใหท้างบรษิัทบนัทกึคะแนนในระบบ 

7. ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากที่ประธานรอ้งขอใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนอนุมติัในแต่ละวาระ โดย
ผลการนบัคะแนนจะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผูถื้อหุน้ที่มาดว้ยตนเอง ผูร้บัมอบฉันทะที่ไดร้บัสิทธิให้
ลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะระบกุารลงคะแนนไวล้ว่งหนา้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

8. ในกรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากนั ใหป้ระธานในที่ประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 

9. การประชุมครัง้นี ้การเลือกลงคะแนนมากกว่า 1 ทางเลือก หรือการแกไ้ขการลงคะแนน แต่ไม่ลงนาม
ก ากบัจะถือเป็นบตัรเสีย 
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10. เงื่อนไขการอนมุติัในแต่ละวาระมีดงัต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 
วาระที่ 3 พิจารณาอนมุติังบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 4 พิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงิน
ปันผล 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2564 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 
ทัง้ 5 วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 
วาระนีเ้ป็นวาระแจง้เพือ่ทราบ จึงไม่มีการลงมตใินวาระนี ้

วาระที่ 7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
วาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่ง
มาประชมุ 

 ทัง้นี ้เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความโปรง่ใส และสอดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลที่ดี บริษัทไดเ้รียน
เชิญอาสาสมคัรจากท่านผูเ้ขา้ร่วมประชุม 1 ท่านมาเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน โดยขอเรียนเชิญท่าน
ที่บริเวณหนา้จุดนับคะแนนและแจง้ชื่อ-นามสกุล และกรุณาแจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ โดย 
นางเป่ียมลาภ เกิดทะโสม ผูถื้อหุน้ที่มาเขา้ร่วมประชุมไดอ้าสาเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในครัง้นี ้
พรอ้มกนันี ้บริษัทไดเ้รียนเชิญ บริษัท ลีกลั แอดไวซอรี่ เคานซ์ิล จ ากดั ที่ปรกึษากฎหมายของบริษัท เป็นผู้
ตรวจสอบการนบัคะแนนในครัง้นี ้

 โดยผูเ้ขา้ร่วมประชุมที่ประสงคจ์ะลงคะแนนในบตัรลงคะแนน จะตอ้งลงลายมือชื่อดว้ยปากกาทุก
ครัง้ และส าหรบัท่านที่ประสงคจ์ะสอบถามค าถามไปยงัคณะกรรมการ กรุณาแจง้ชื่อ-นามสกุลของ พรอ้ม
แจง้ว่าเป็นผูถื้อหุน้ที่มาประชมุดว้ยตนเองหรือเป็นผูร้บัมอบฉนัทะในบตัรค าถามทกุครัง้ 

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2563 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 
มิถุนายน 2563 ซึ่งที่ประชุมไดพ้ิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ไดก้ าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ โดยบริษัท
ไดจ้ดัท ารายงานการประชมุแลว้เสรจ็ภายใน 14 วนันบัจากวนัประชมุ และสง่ใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุราย เพื่อใหผู้ ้
ถือหุน้ไดต้รวจทานความถกูตอ้งครบถว้น 
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 ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุม
ดงักลา่วมีความถูกตอ้งครบถว้น จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการ
ประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสิ่งที่สง่มาดว้ยล าดบัที่ 1 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติใน
วาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชมุมีมติรบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที่ 
10 มิถุนายน 2563  ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 586,730,200 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  

 

หมายเหตุ  วาระนี ้มีผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย คิดเป็นจ านวน 
16,896,100 หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 51 ราย รวม 586,730,200 หุน้ 

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2563 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทขอรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2563 ในการนี ้ฝ่ายบริหารไดจ้ัดท าค าอธิบายและวิเคราะหข์องฝ่ายจัดการ (Management Discussion 
and Analysis (MD&A)) และขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญั (Financial Highlights) และเผยแพรสู่ส่าธารณชน
ผ่านเว็บไซตข์องบริษัทและแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี /รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One 
Report) หน้า 61-68 ที่ไดจ้ัดส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ ส าหรบัผลประกอบการของ
บรษิัทในปี 2563 นัน้ บรษิัทท าไดเ้กินกว่าเปา้หมายที่วางไว ้ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามงบการเงินรวม 
หรือเรียกไดว้่ามีการเติบโตท าสถิติสงูสดุ (New High) โดยเติบโตขึน้รอ้ยละ 20 เมื่อเทียบกบัปีก่อน ภายใต้
การก ากับดูแลของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการชุดย่อย 3 คณะไดแ้ก่ 
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล
และบริหารความเสี่ยง โดยในวาระนีป้ระธานไดม้อบหมายใหป้ระธานคณะกรรมการชุดย่อยสรุปผลการ
ปฏิบัติงานของแต่ละคณะให้ที่ประชุมรับทราบ โดยล าดับแรกประธานได้มอบหมายให้  ดร. บุญเทพ    
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นาเนกรังสรรค์ ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ 

ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ สรุปผลการปฏิบติังานดงันี ้

 คณะกรรมการตรวจสอบประกอบด้วยกรรมการอิสระ 3 ท่านคือ ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค์     
นายธนพฒัน ์ผูพ้ัฒน ์และนายชยัวฒุิ จ านงสทุธเสถียร โดยในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบไดจ้ดัใหม้ี
การประชุมรวมทัง้สิน้ 6 ครัง้ ในแต่ละครัง้กรรมการตรวจสอบทุกท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมอย่างครบถว้น มี
บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและมีการพิจารณาเรื่องที่ส  าคัญ พร้อมทั้งให้ความเห็น โดยสรุปการ
ปฏิบติังานที่ผ่านมาไดด้งันี ้

1. สอบทานรายงานทางการเงนิ 
คณะกรรมการตรวจสอบไดส้อบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจ าปีของบรษิัทและ
บริษัทย่อยเพื่อใหม้ั่นใจว่ามีความถูกตอ้งตามหลักบัญชีรบัรองทั่วไป เชื่อถือได ้รวมถึงเปิดเผย
ขอ้มลูอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 

2. สอบทานระบบควบคุมภายใน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแผนการตรวจสอบประจ าปี
พรอ้มทัง้ติดตามผลการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง ใหม้ีความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

3. สอบทานการปฏิบัติตามกฎหมาย คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานการปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยห์รือนโยบาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ขอ้ก าหนดของ
ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกับธุรกิจของบริษัท โดยไม่พบ
ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญในเรื่องการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย หรือข้อก าหนดและระเบียบที่
เก่ียวขอ้ง 

4. พิจารณาคัดเลือกและเสนอแต่งตั้งบุคคลซึ่งมีความเป็นอิสระเพ่ือท าหน้าที่เป็นผู้สอบ
บัญชี รวมทัง้ไดเ้ขา้ประชมุรว่มกบัผูส้อบบญัชีโดยไม่มีฝ่ายบรหิารเขา้รว่มดว้ย 1 ครัง้ 

5. ก ากับดูแลการตรวจสอบภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ตรวจสอบภายในอิสระเป็นผู้
ตรวจสอบภายในของบรษิัทในปี 2563 

6. พิจารณาและสอบทานรายการทีเ่กี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์
7. สอบทานรายงานผลของการบริหารความเส่ียงให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ในปี 2563 สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมี
รายงานทางการเงินที่ถูกตอ้งตามควรในสาระส าคัญตามหลักการบญัชีที่รบัรองทั่วไปและมีการเปิดเผย
ขอ้มูลอย่างเพียงพอและเหมาะสม มีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ ทัง้นี ้ไม่พบขอ้บกพร่องที่เป็น
สาระส าคัญ รวมทั้งได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งข้อก าหนด
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กฎระเบียบ ขอ้บงัคบัและนโยบายของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวขอ้งกบั
ธุรกิจของบรษิัทอย่างครบถว้น 

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน สรุปผลการ
ปฏิบติังาน ดงันี ้

 คณะกรรมการบรษิัทไดม้ีมติแต่งตัง้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 4 ท่าน 
ประกอบด้วยกรรมการอิสระ 2 ท่านและกรรมการที่เป็นผูบ้ริหาร 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายจุมพต กาญจน
ปัญญาคม ท าหน้าที่เป็นประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 2. นายชวลิต ถนอมถิ่น           
3. นายธีรยทุธ ชศิูลป์ 4. นายธนพฒัน ์ผูพ้ฒัน ์ท าหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมาย โดยตระหนกั
ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบและค านึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่าง
เหมาะสมและเป็นธรรม สอดคลอ้งกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

 ในปี 2563 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีการประชุมรวมทั้งสิน้ 3 ครัง้ เพื่อ
พิจารณาวาระที่ส  าคญั รวมถึงน าเสนอความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อรบัทราบ
และพิจารณา โดยสรุปสาระส าคญั ดงันี ้

1. ด้านการสรรหา 
ไดพ้ิจารณาทบทวนการก าหนดวิธีการสรรหาและพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเพื่อเสนอ
แต่งตัง้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยพิจารณาจากคณุสมบติั
ของกรรมการให้มีความเหมาะสมกับลักษณะการด าเนินธุรกิจของบริษัท ตลอดจนความรู้
ความสามารถ ประสบการณแ์ละความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต่์อ
ธุรกิจของบรษิัท และตอบสนองกลยุทธข์องบริษัทในภาพรวม เพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ลือกตัง้กรรมการที่
เหมาะสมทดแทนกรรมการที่ครบวาระ และยงัไดพ้ิจารณากลั่นกรองคณุสมบติัของผูบ้รหิารเพื่อเขา้
ด ารงต าแหน่ง ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร และกรรมการผูจ้ดัการดว้ย  

2. ด้านการพิจาณาค่าตอบแทน 
ไดพ้ิจารณาหลกัเกณฑก์ารจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 
ซึ่งประกอบดว้ยค่าตอบแทนรายปีและค่าเบีย้ประชมุ โดยไดน้ าเสนอใหใ้ชอ้ตัราค่าตอบแทนเดิมซึ่ง
ผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดไวต้ัง้แต่ปี 2560 และไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนใหก้บักรรมการบริหาร รวมทัง้ได้
พิจารณาอตัราเงินเดือนและโบนสัประจ าปีใหก้บัประธานเจา้หนา้ที่บริหาร กรรมการผูจ้ดัการ และ
รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบรหิารและการเงิน (CFO) ซึ่งก็ไดม้ีการพิจารณาอย่างรอบคอบ โดย
ใชเ้กณฑก์ารพิจารณาใหส้อดคลอ้งกับผลการด าเนินงานของบริษัทและหน้าที่ความรบัผิดชอบ 
และผลการประเมินการปฏิบติังานประจ าปี 2563 เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
เพื่อพิจารณาอนมุติั 
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3. พิจารณาทบทวนกฎบัตร 
พิจารณาทบทวนกฎหมายของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนใหเ้หมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัการก ากับดแูลกิจการที่ดี และการประเมินผลการปฏิบติังานของตนเองต่อที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิัท เพื่อรบัทราบและพิจารณา 

 

นายสุรพงษ์ เอี่ยมจุฬา ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเส่ียง สรุปผลการ
ด าเนินงาน ดงันี ้

 คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงประกอบดว้ยกรรมการที่มีความรูค้วามสามารถ
และประสบการณด์า้นบรรษัทภิบาลและการบรหิารความเสี่ยง จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้นายสรุพงษ์ เอ่ียมจฬุา  
(ท าหนา้ที่เป็นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง) นายชวลิต ถนอมถิ่น นายสุรศักดิ์       
สีเขียว และ นายไชยา วงศล์าภพานิช ในปี 2563 มีการประชมุรวม 6 ครัง้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
บรหิารความเสี่ยง ไดป้ฏิบติัหนา้ที่ตามที่คณะกรรมการบรษิัทไดม้อบหมาย สรุปดงันี ้

1. ก าหนดนโยบายบรรษัทภบิาล 
ก าหนดนโยบายบรรษัทภิบาลใหค้รอบคลุมตามหลกัการการก ากับดูแลกิจการที่ดี ตลอดจนแนว
ปฏิบติั เพื่อสรา้งความโปร่งใส ความรบัผิดชอบต่อหนา้ที่ เพื่อสรา้งความเชื่อมั่นใหแ้ก่ผูถื้อหุน้และ
คนรอบขา้งเพื่อประโยชนใ์นการสรา้งคณุค่าใหแ้ก่กิจการอย่างยั่งยืน 
 

2. จัดท าแผนงานเพ่ือป้องกัน หรือลดความเส่ียง 
ประเมินผล จัดท ารายงานการบริหารความเสี่ยง และควบคุมความเสี่ยงของบริษัทให้อยู่ใน
ขอบเขตที่ยอมรบัได ้รวมถึงหนา้ที่ในการพิจารณา กลั่นกรองนโยบายและเสนอแนะแนวทางในการ
บริหารความเสี่ยงด้านต่าง ๆ ที่ เ ก่ียวกับการด าเนินธุรกิจให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ พรอ้มทัง้ใหค้  าแนะน าต่อการบริหารความเสี่ยงของโครงการลงทุนที่มีความซบัซอ้น
และอาจมีความเสี่ยง เพื่อเป็นข้อมูลสนับสนุนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือฝ่าย
บริหาร สอบทานและรายงานผลการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน พร้อมให้ข้อคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะ พิจารณาและใหค้วามเห็นต่อความเสี่ยงดา้นการปฏิบติังาน ซึ่งประกอบดว้ยความ
เสี่ยงดา้นความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสิ่งแวดลอ้ม เพื่อใหม้ั่นใจไดว้่ามาตรการจัดการความ
เสี่ยงเพียงพอในการปอ้งกนัชีวิต ทรพัยส์ิน ธุรกิจของบรษิัทฯ รวมถึงผูม้ีสว่นไดเ้สีย ดงัจะเห็นไดจ้าก
การที่ไม่มีการระบาดของโควิด 19 ในสถานที่ปฏิบัติงานของบริษัท ทั้งที่ส  านักงานใหญ่และ
โครงการต่าง ๆ ในปี 2563 
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3. พิจารณาและให้ความเห็นต่อการบริหารความเส่ียงด้านความปลอดภัยของระบบ
สารสนเทศ เพื่อสรา้งเสถียรภาพต่อองคก์ร 

 ทั้งนี ้ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงได้ปฏิบัติหน้าที่ตามขอบเขตความ
รบัผิดชอบที่ไดร้บัมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทอย่างเต็มความสามารถ และมุ่งมั่นด าเนินการให้
บริษัทมีการก ากับดูแลและบริหารความเสี่ยงทั่วทัง้องคก์รใหม้ีความต่อเนื่องเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และสอดคลอ้งกับการก ากับดแูลกิจการที่ดี รวมถึงการปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบัที่เก่ียวขอ้ง
กบัการด าเนินธุรกิจเพื่อเป็นประโยชนต่์อบรษิัท ผูถื้อหุน้และผูม้ีสว่นไดเ้สียขององคก์ร 

 

นายชวลิต ถนอมถ่ิน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO) สรุปผลการ
ด าเนินงานดงัต่อไปนี ้

 บริษัทด าเนินธุรกิจเก่ียวกับงานวิศวกรรมโยธาและธรณีเทคนิค โดยแบ่งงานออกเป็น 5 กลุ่ม        
อนัประกอบไปดว้ย 1. งานอโุมงคแ์ละโครงสรา้งใตดิ้น 2. งานเขื่อนและระบบชลประทาน 3. งานโรงไฟฟ้า
พลงัน า้ 4. งานท่อลอดใตดิ้น และ 5. งานอื่น ๆ  

งานประเภทที ่1 งานอุโมงคแ์ละโครงสร้างใต้ดิน 

 1. งานก่อสรา้งอโุมงคส์่งน า้ช่วงแม่แตง - แม่งดั จงัหวดัเชียงใหม่ เริ่มสญัญาตัง้แต่ปี 2559 และจะ
สิน้สุดสัญญาใน ปี 2564 มูลค่าสัญญา 2,885 ล้านบาท โดยมีกรมชลประทานเป็นเจ้าของงาน การ
ด าเนินการก่อสรา้งคืบหนา้รอ้ยละ 85.60  

 2. งานก่อสรา้งอุโมงคร์ถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ ช่วงรอยต่อระหว่างจังหวัด
สระบุรีและนครราชสีมา เริ่มสญัญาปี 2560 และจะสิน้สดุในปี 2564 มลูค่าสญัญาทัง้สิน้ 2,465 ลา้นบาท 
โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทยเป็นเจา้ของงาน การเดินการก่อสรา้งคืบหนา้รอ้ยละ 81.60  

งานประเภทที ่2 งานเขื่อนและระบบชลประทาน 

 งานก่อสรา้งประตรูะบายน า้ศรีสองรกั จงัหวดัเลย เริ่มสญัญาตัง้แต่ปี 2562 และจะสิน้สดุสญัญา
ในปี 2565 มูลค่าสัญญาทั้งสิน้ 1,447 ลา้นบาท โดยมีกรมชลประทานเป็นเจา้ของงาน การด าเนินการ
ก่อสรา้งคืบหนา้รอ้ยละ 19.62  

งานประเภทที ่3 งานโรงไฟฟ้าพลังน ้า 

 งานก่อสรา้งโรงไฟฟ้าพลังน า้ขนาดเล็ก โครงการโรงไฟฟ้าพลังน า้คลองตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ 
เริ่มตน้สญัญาตัง้แต่ปี 2561 และสิน้สดุสญัญาแลว้ในปี 2563 มลูค่าสญัญา 198 ลา้นบาท โดยมีการไฟฟ้า
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเป็นเจา้ของงาน โครงการด าเนินการแลว้เสร็จ และไดส้่งมอบงานไปช่วงเดือน
กมุภาพนัธท์ี่ผ่านมา 

งานประเภทที ่4 งานท่อลอดใต้ดินด้วยวิธี Pipe Jacking และ HDD (Horizontal and Directional Drilling) 

 โครงการงานก่อสรา้งบ่อพักและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใต้ดินร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 
กรุงเทพมหานคร เริ่มตน้สญัญาตัง้แต่ปี 2561 และสิน้สดุสญัญาช่วงเดือน สิงหาคม 2564 การด าเนินการ
ก่อสรา้งคืบหนา้รอ้ยละ 46.71 

งานประเภทที ่5 งานอื่น ๆ  

 งานก่อสรา้งถนนทางหลวงหมายเลข 22 ช่วงหนองหาน-พังโคน รอยต่อระหว่างจังหวัดอุดรธานี
และสกลนคร เริ่มตน้สญัญาตัง้แต่ปี 2561-2564 มูลค่าสญัญาทัง้สิน้ 755 ลา้นบาท โดยมีกรมทางหลวง
เป็นเจา้ของงาน การด าเนินการก่อสรา้งคืบหนา้รอ้ยละ 94.08  

กลุ่มลูกค้ารายส าคัญ 

 แบ่งออกเป็น 2 กลุม่หลกัไดแ้ก่ กลุม่ภาครฐั/รฐัวิสาหกิจ และกลุม่ภาคเอกชน มีรายละเอียดดงันี ้

 กลุ่มภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ ประกอบไปดว้ย กรมทรพัยากรธรณี กรมชลประทาน กรุงเทพมหานคร 
การไฟฟ้านครหลวง กระทรวงพลงังาน กรมทางหลวง การประปานครหลวง การรถไฟแห่งประเทศไทย การ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิต 

 กลุ่มภาคเอกชน ประกอบไปดว้ย กลุม่บรษิัททัง้ในและต่างประเทศ ไดแ้ก่  

1. บรษิัท ช.การช่าง จ ากดั (มหาชน)  
2. บรษิัท อิตาเลียนไทย ดีเวลล็อปเมน้ต ์จ ากดั (มหาชน)  
3. บรษิัท ปตท. จ ากดั (มหาชน)  
4. บรษิัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด ์คอนสตรคัชั่น จ ากดั (มหาชน)  
5. บรษิัท ทีม คอนซลัติง้ เอนจิเนียริ่ง แอนด ์แมเนจเมนท ์จ ากดั (มหาชน)  
6. Hongsa Power Company Limited 
7. บรษิัท ซี เอ็ม ซี ราเวนน่า (Cooperativa Muratori E Cementisti Ravenna) (บริษัทในอิตาลี) 
8. บรษิัท เอส เค อี แอนด ์ซี (SK E&C) (บริษัทในเกาหลี) 
9. บรษิัท เครยอง จ ากดั (Kyeryong Construction Industrial Co., Ltd) (บริษัทในเกาหลี) 
10. Asia World Company Limited (บริษัทในเมียนมา) 
11. High Tech Concrete Co., Ltd (บริษัทในเมียนมา) 
12. Chaleun Sekong Group Co., Ltd (บริษัทในลาว) 
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13. Phonesack Group (บริษัทในลาว) 
14. Obayashi Corporation (บริษัทในญีป่ ุ่ น) 

จดุเด่นของบริษัท มีอยู่ 5 อย่างดว้ยกนัประกอบไปดว้ย  
1. ศักยภาพในการท างานเฉพาะด้าน 

 เนื่องดว้ยบริษัทมีเครื่องจกัร เครื่องมือ และอปุกรณใ์หม่ ที่พรอ้มเริ่มงานอโุมงคใ์หม่ ๆ ที่จะเกิดขึน้ 
เช่น Jumbo Drill 20 เซต บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและพรอ้มที่จะท างานทั้งในไทยและต่างประเทศ 
บริษัทมีความเชี่ยวชาญมายาวนานถึง 20 ปี มีผูถื้อหุน้และผูล้งทุน อีกทัง้ยงัมีธนาคารและสถาบนัการเงิน
ต่าง ๆ ใหก้ารสนบัสนนุ 

2. โอกาสในการรับงาน 

 ปัจจุบนั ภาครฐัมีนโยบายที่จะพัฒนาโครงสรา้งดา้นสาธารณูปโภคขั้นพืน้ฐาน จึงมีงานออกมา
ใหม่เรื่อย ๆ เช่นงานรถไฟทางคู่ งานถนนและงานน าสายไฟฟ้าลงใตดิ้น เป็นตน้ 

3. 5 ธุรกิจหลัก 

 ดว้ยบริษัทมี Core Business อยู่ 5 ประเภท บริษัทจึงสามารถรบังานได้หลายประเภท ทั้งจาก
ภายในประเทศและต่างประเทศ ท าใหบ้รษิัทมีรายไดท้ี่มั่นคงและต่อเนื่อง 

4. ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ 

 บริษัทเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสามารถสร้างงานที่มีคุณภาพและส่งมอบงานได้ทันเวลา 
5. หุ้นมีศักยภาพ 

 หุน้ของบรษิัท มี PE ต ่า จึงยงัมโีอกาสการเจรญิเติบโตได ้(Growth Stock)  

 

นายไชยา วงศล์าภพานิช กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและการเงนิ 
(CFO) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบขอ้มลูทางการเงินที่ส  าคญัในปี 2563 ดงัต่อไปนี ้

ผลการด าเนินงาน  

ในปี 2563 บริษัทมีรายไดร้วม (Revenue) 2,864 ลา้นบาท ก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit) 589 และก าไรสทุธิ 
(Net Profit) 238 ลา้นบาท 
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อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร 

ในปี 2563 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) ที่รอ้ยละ 20.85 และอตัราส่วนก าไรสทุธิ (Net 
Profit Margin) รอ้ยละ 8.32 มีอตัราส่วนผลตอบแทนต่อทรพัยส์ินรวม (Return on Assets) ที่รอ้ยละ 6.12 
และอตัราสว่นผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) รอ้ยละ 24.10 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงนิ (Leverage) 

ในปี 2563 บรษิัทมีอตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) อยู่ที่ 1.92 โดยในหนีส้ินได้
รวมเงินรบัลว่งหนา้ตามสญัญา 584 ลา้นบาท ถา้หกัสว่นนีอ้อกมาจะท าใหส้ดัสว่นนีล้ดลงเหลือ 1.5 

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิ (Liquidity) 

ในปี 2563 บริษัทมีอัตราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) ที่ 1.05 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 
(Cash and Cash Equivalents) 359.39 ลา้นบาท 

ผลการด าเนินงาน (Performance) 
ปี 2563 

(ลา้นบาท) 
รายได ้(Revenue) 2,864 
ก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit) 589 
ก าไรสทุธิ (Net Profit) 238 

อัตราส่วนความสามารถในการท าก าไร (Profitability) 
ปี 2563 
(รอ้ยละ) 

อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit Margin) 20.85 
อตัราสว่นก าไรสทุธิ (Net Profit Margin) 8.32 
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อทรพัยส์ินรวม (Return on Assets) 6.12 
อตัราสว่นผลตอบแทนต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (Return on Equity) 24.10 

อัตราส่วนวิเคราะหน์โยบายทางการเงิน (Leverage) ปี 2563 
อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผูถื้อหุน้ (Debt to Equity Ratio) 1.92 

อัตราส่วนสภาพคล่องทางการเงนิ (Liquidity) ปี 2563 
อตัราสว่นสภาพคล่อง (Current Ratio) 1.05 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (Cash and Cash Equivalents) 353.39 ลา้นบาท 

 

 

 



15 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

รายได้แยกตามลูกค้าและประเภทของงาน 

บริษัทในปี 2563 มีรายได ้(Revenue) อยู่ที่ 2,823.33 ลา้นบาท เมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2563 และปี 
2562 บริษัทมีรายไดร้วมเพิ่มขึน้ 518.33 ลา้นบาท โดยจะเห็นไดว้่า รายได้ปี 2563 อันดับ 1 มาจากงาน
ก่อสรา้งอโุมงคท์ี่ประมาณรอ้ยละ 60 อนัดบัที่ 2 งาน Slope Protection และงานอ่ืน ๆ และอนัดบัที่ 3 เป็น
งานก่อสรา้งท่อลอดประมาณรอ้ยละ 12  

  

 

 

 

 

 

ก าไรขั้นต้น (Gross Profit) 

ในปี 2563 บรษิัทมีก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit) ที่ 589 ลา้นบาท อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (Gross Profit 
Margin) คิดเป็นรอ้ยละ 20.85 ซึ่งเพิ่มขึน้จากปีก่อนรอ้ยละ 3.35  

 
 
ก าไรสุทธิรวม (Net Profit) 

ในปี 2563 บริษัทมีก าไรสุทธิรวม (Net Profit) 238 ลา้นบาท อัตราก าไรสุทธิ (Net Profit Margin) รอ้ยละ 
8.32 ซึ่งเพิ่มขึน้รอ้ยละ 2.79 จากปี 2562 ซึ่งมีก าไรสทุธิอยู่ที่ 131 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.53  

 

 

269 304
173

409
589

10.5% 12.4%
9.3%

17.5% 20.85%

2559 2560 2561 2562 2563
ก าไรขัน้ตน้ อตัราสว่นก าไรขัน้ตน้ (GPM.)
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54 53
-65

131
2382.08% 2.10%

-3.45%

5.53%
8.32%

2559 2560 2561 2562 2563
ก าไร(ขาดทนุ) สทุธิ อตัราก าไรสทุธิ (NPM)

 

 

 

 

 

 

 

นายสุรศักดิ ์สีเขียว กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (MD) แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบเก่ียวกบัมลูค่า
งานคงเหลือ (Backlog) ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2563 และโอกาสในการรบังานของบรษิัท 

มูลค่างานคงเหลือ  
(Backlog) 

มูลค่าสัญญา 
(Contract 
Value) 

งานแล้ว
เสร็จ 

(Cumulative 
Progress) 

(Percentage) 

จ านวนเงนิ 
(Remaining 
Amount) 

โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา- 
ชมุทางถนนจิระ สญัญาที่ 3 

2,465 81.6 492 

โครงการก่อสรา้งรถไฟทางคู่ ช่วงมาบกะเบา- 
ชมุทางถนนจิระ (สญัญา 3) อโุมงค ์1 งาน Tunnel 
Excavation and Concrete Invert and Lining 

486 3.3 470 

โครงการงานก่อสรา้งอโุมงคส์ง่น า้ช่วงแม่แตง - 
แม่งดั จงัหวดัเชียงใหม่ 

2,885 85.6 409 

โครงการงานก่อสรา้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใต้
ดิน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเหลือง 

1,261 46.7 671 

โครงการงานก่อสรา้งประตรูะบายน า้ศรีสองรกั 1,447 19.6 1,165 
Construction of Diversion Tunnel & Grouting 
Works of Duantri Dam Development Project 

196 31.8 128 
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มูลค่างานคงเหลือ  
(Backlog) 

มูลค่าสัญญา 
(Contract 
Value) 

งานแล้ว
เสร็จ 

(Cumulative 
Progress) 

(Percentage) 

จ านวนเงนิ 
(Remaining 
Amount) 

โครงการงานก่อสรา้งบ่อพกัและท่อรอ้ยสายไฟฟ้าใต้
ดินรว่มกบัโครงการพืน้ที่พฒันาบางซื่อ ศนูย์
คมนาคมพหลโยธิน และโครงการ Smart City 

117 1.1 116 

โครงการอ่ืน ๆ (Slope Protection)   101 
รวม 3,552 

 

โอกาสในการรับงาน 

1. งานอโุมงค ์

งานอโุมงคร์ถไฟทางคู่ การรถไฟแห่งประเทศไทย 

 งานที่จะเปิดประมูลในระยะใกลท้ี่สุดคือ งานก่อสรา้งอุโมงคร์ถไฟรางคู่ เสน้เด่นชัย-เชียงราย-           
เชียงของ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงการขายแบบ ซึ่งจะมีการประมูลในวันที่                
18 พฤษภาคม 2564 นี ้โดยแบ่งเป็น 3 สญัญา (ประมลูพรอ้มกนั) ทกุสญัญามีงานอโุมงคอ์ยู่ 3 อโุมงคย์าว
ทั้งสิน้ 27 กิโลเมตร ราคากลาง 72,919 ล้านบาท มีงานอุโมงค์ประมาณ 14,000 ล้านบาท เป็นงาน
เปา้หมายที่บรษิัทใหค้วามสนใจ  

งานอโุมงคร์ถยนตข์องการทางพเิศษแห่งประเทศไทย 

 งานก่อสรา้งอุโมงคท์างด่วนกะทู้-ป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย อยู่
ระหว่างการเสนอต่อส านักงานคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจซึ่งจะน าเสนอให้กรรมการร่วมลงทุนระหว่าง
ภาครฐัและเอกชน ซึ่งงานนีเ้ป็น PPP (Public-Private Partnership) เป็นอุโมงคถ์นนงานแรกของประเทศ
ไทย เป็นอโุมงคข์นาด 17 เมตรยาว 1.8 กิโลเมตร (อโุมงคท์างคู่) มลูค่าทัง้โครงการ 14,200 ลา้นบาท ซึ่งมี
งานอโุมงคร์าคา 5,300 ลา้นบาท คาดว่าจะเริ่มก่อสรา้งไดใ้นปี 2565 ถา้ไดร้บัการอนมุติั  

งานอโุมงคส์ง่น า้ของกรมชลประทาน 

 งานอุโมงคผ์ันน า้จากเขื่อนน า้ยวมมาเขื่อนภูมิพลของกรมชลประทาน ซึ่งเป็นงานของภาครฐัที่
น่าสนใจ ซึ่งเป็นงานอโุมงคย์าว 60 กิโลเมตร มลูค่าโครงการประมาณ 70,000 ลา้นบาท เป็นการผนัน า้จาก
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น า้ยวมที่ไหลไปลงแม่น า้สาละวินกลบัมาที่เขื่อนภูมิพล ซึ่งขณะนีอ้ยู่ระหว่างการน าเสนอผลศึกษาโครงการ
ใหส้  านกังานนโยบายและแผนทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม คาดว่าจะเริ่มประมลูไดใ้นปี 2566 

งานอโุมงคร์ะบายน า้ของกรุงเทพมหานครและงานอโุมงคส์ง่น า้ของการประปา 

 งานระบายน า้กรุงเทพมหานคร และอโุมงคส์ง่น า้ของการประปานครหลวง ซึ่งในปีนี ้(ปี 2564) เปิด
ประมลูไปแลว้ 7 โครงการ มลูค่าประมาณ 30,000 ลา้นบาท และบริษัทไม่ไดร้บัการคดัเลือกเนื่องจากตอ้ง
ใชผ้ลงาน TBM (Tunnel Boring Machine) ซึ่งโครงการงานก่อสรา้งอโุมงคส์ง่น า้ช่วงแม่แตง-แม่งดั จงัหวดั
เชียงใหม่ยงัไม่แลว้เสร็จ ท าใหย้งัไม่มีผลงาน ปัจจุปันนีท้างบริษัทอยู่ระหว่างการเสนอราคางานใหผู้ไ้ดร้บั
การประมลูเพื่อเป็น Subcontractor 

2. งานโครงสรา้งพืน้ฐาน 

งานน าสายไฟฟา้ลงใตด้นิดว้ยวธิี Pipe Jacking & Horizontal Directional Drilling  

งานท่อลอดดว้ยวิธีดันท่อ บริษัทรบังานประเภทนีใ้นกรุงเทพมหานคร มานานพอสมควร เป็นงานที่บริษัท
สามารถยื่นประมลูเองได ้อีกทัง้งานน าสายไฟฟ้าลงใตดิ้นมีโครงการออกมาทุกปี ขณะนีบ้ริษัทเสนอราคา
ไป 1 งาน และก าลงัรอฟังผล 

งานก่อสรา้งถนนและสะพาน 

โครงการ Civil Works for Highway 22 – A. Nong Han – A. Phang Khon, Section 1 จังหวัดอุดรธานี-
จังหวัดสกลนคร จะส่งมอบงานในเดือนหน้านี ้ และบริษัทยังมีพรอ้มในการรบังานถนนต่อไป เพราะมี
เครื่องมือและพนกังานพรอ้มเริ่มงาน 

3. งานเขื่อนและระบบชลประทาน 

บริษัทเป็นผูร้บัเหมาชัน้พิเศษของกรมชลประทาน ปัจจุบนับริษัทมีงานเขื่อนและระบบชลประทานทัง้ที่แลว้
เสร็จและด าเนินการอยู่หลายโครงการ มีความพรอ้มที่จะรบังานเพิ่ม ซึ่งเมื่อตน้ปีที่ผ่านมา บริษัทชนะการ
ประมูลไดร้บัคัดเลือกเนื่องจากเป็นผูเ้สนอราคางานต ่าสุดโครงการก่อสรา้งคลองส่งน า้แม่แตง-แม่ขาน 
จงัหวดัเชียงใหม่ มลูค่า 280 ลา้นบาท อยู่ระหว่างการรอลงนามในสญัญา 

4. งานพลงังาน 

โรงไฟฟา้พลงัน า้ทา้ยเขือ่นในประเทศ 

เมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนปลายปีที่ผ่านมา บรษิัทสง่มอบงานโครงการ Khlong Tron Hydropower Project 
จังหวัดอุตรดิตถ ์ใหก้ารไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งโครงการดังกล่าวคือการน าโรงไฟฟ้าไปติดตั้ง
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ทา้ยเขื่อนใชน้ า้ที่ปล่อยในระบบชลประทานมาเขา้ระบบป่ันไฟและปล่อยใหเ้กษตรกร สญัญานีเ้ป็น EPC 
Contract ขณะนีส้ง่มอบงานเรียบรอ้ย และหากมงีานใหม่เกิดขึน้ บรษิัทก็มีโอกาสในการเขา้ประมลู  

โรงไฟฟา้พลงัน า้ในต่างประเทศ  

บรษิัทไดร้ว่มงานกบับรษิัทใหญ่ชัน้น าทัง้ในและต่างประเทศ ท าโครงการโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ในต่างประเทศ  
เช่น โครงการไซยะบุรี และน า้กง 2 ที่สาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) หากการแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 สงบลง และโครงการขนาดใหญ่ในสปป. ลาวเกิด บริษัทก็จะมีโอกาสในการรบั
งาน 

5. งานเทคนิคพิเศษ 

งานใช้เทคนิคพิเศษ ที่บริษัทท าอยู่คืองานเจาะส ารวจ งานอัดฉีดน ้าปูนในฐานรากเขื่อน งาน Slope 
Protection งาน Jet Grout เพื่อท า Cement Column และงาน Drilling & Blasting หลายงานอยู่ระหว่าง
การเสนอราคาและบางงานไดป้ระมลูงานมาไดแ้ลว้เช่นงาน Slope Protection ของกรมทางหลวง  

 จากนัน้ ประธานเปิดโอกาสใหท้ี่ประชุมซกัถามและเสนอความเห็นในวาระนี ้โดยในวาระนีม้ีผูถื้อ
หุน้สง่ค าถามมา ดงันี ้

ถาม คุณบุษกร งานพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: บริษัทมีแผนการเติบโตในระยะ 3-5 ปีขา้งหนา้
อย่างไร เนน้การเติบโตไปทางดา้นกลุม่งานไหน ในประเทศหรือต่างประเทศ 

ตอบ คุณสุรศักดิ ์สีเขียว กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (MD): งานในอนาคตน่าจะเป็นงาน
ในกลุม่โครงสรา้งหลกัของเราโดยเฉพาะงานอโุมงค ์ซึ่งมีงานออกมาตามที่เราติดตามก็จะเป็นระยะ 3-5 ปีนี ้
เป็นหลัก และงาน Pipe Jacking ในกรุงเทพมหานคร ซึ่งคาดว่าจะใช้ระยะเวลา 10 ปี ในการน าเอา
สายไฟฟ้าในกรุงเทพมหานครลงใตดิ้นไดท้ัง้หมด งานอ่ืนก็จะเป็นงานที่เสริมสภาพคล่อง เป็นงานรอบเร็ว
ไดแ้ก่ งานเทคนิคพิเศษงานไดแ้ก่เจาะส ารวจ งาน Grouting ซึ่งมีคู่แข่งไม่มาก 

ถาม คุณบุษกร งานพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ท าไมบริษัทถึงมีสดัส่วนการลงทุนในปี 2563 
ลดลงโดยดูจาก Investing Cashflow จะเห็นได้ว่าในปี 2561 มีจ านวน 246 ล้านบาท ปี 2562 จ านวน 
101.8 ลา้นบาท และปี 2563 จ านวน 15.7 ลา้นบาท 

ตอบ คุณไชยา วงศล์าภพานิช กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและ
การเงิน (CFO): บริษัทไดม้ีการปรบัแผนการลงทุนจากสาเหตทุี่มีโรคระบาด COVID-19 ท าใหบ้ริษัทตอ้ง
ปรบัลดการลงทนุลง เพื่อลดผลกระทบ 
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ถาม คุณบุษกร งานพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ท าไมบรษิัทมีหนีส้ินระยะสัน้ (Current Liability) 
เป็นสัดส่วนถึงรอ้ยละ 80 ของหนีส้ินทั้งหมดซึ่งสูงกว่า Long-term Debt เยอะมาก สาเหตุเกิดจากอะไร 
เป็นลกัษณะการด าเนินธุรกิจแบบปกติของบรษิัทหรือไม่ 

ตอบ คุณไชยา วงศล์าภพานิช กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและ
การเงิน (CFO): ลกัษณะธุรกิจของบริษัทเป็นธุรกิจก่อสรา้ง โดยบริษัทมีเงินกู ้2 ส่วนคือ วงเงินกูร้ะยะยาว 
(Long-term Loan) ส าหรบัวงเงินส่วนนีม้ีวงเงินไม่มาก และวงเงินกูร้ะยะสัน้ (Short-term Loan) ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นสินเชื่อเฉพาะโครงการ ซึ่งโครงการของบริษัทเป็นโครงการขนาดใหญ่หลายโครงการ โดยงานแต่
ละงวดจะมีภาระหนีจ้ากวงเงินขายลดค่างาน 

ถาม คุณบุษกร งานพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: อะไรเป็นสาเหตทุี่ท าใหบ้ริษัทมีการเติบโตสงูกว่า
ที่คาดไว ้

ตอบ คุณสุรศักดิ ์สีเขียว กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ (MD): บรษิัทเป็นผูเ้ชี่ยวชาญเฉพาะ
ดา้น การขุดเจาะอุโมงคม์า 20 ปี บวกกบัประสบการณ์ของผูบ้ริหารมากกว่า 30 ปี ซึ่งในอดีตงานอโุมงคม์ี
ไม่มาก แต่ปัจจบุนัมีการพฒันาโครงสรา้งพืน้ฐาน งานอโุมงคซ์ึ่งเป็นงานที่บรษิัทมีความเชี่ยวชาญมีปริมาณ
เพิ่มขึน้หลายโครงการ เช่น การรถไฟแห่งประเทศไทย มีการขยายรางคู่ทั่วประเทศ ที่ผ่านมาบริษัทประมลู
งานอโุมงคข์องการรถไฟมาแลว้ 3 ครัง้ ชนะและไดร้่วมงาน 2 ครัง้ ส่วนครัง้ที่ 4 ที่ก าลงัจะมีการประมลู คือ
โครงการอโุมงคร์างคู่ เด่นชยั-เชียงราย มลูค่างานค่อนขา้งสงูรวมถึงงานขยายโครงสรา้งพืน้ฐานอ่ืน ๆ เช่น 
Pipe Jacking ก็จะมีอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นงานที่ตรงกับความเชี่ยวชาญของเราท าใหม้ีโอกาสเจริญเติบโต
อย่างต่อเนื่อง 

ถาม คุณบุษกร งานพสุธาดล ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง: ในปี 2020 ซึ่งเป็นปีที่มีปัญหาเรื่อง COVID-19 
บริษัทมีปัญหาอะไรที่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่ และในเรื่องโครงการต่าง ๆ ของ
บรษิัท มีการเลื่อนหรือยกเลิกสญัญาหรือไม่ รวมถึงลกูหนีก้ารคา้มีการถกูเลื่อนช าระหรือไม่ 

ตอบ คุณชวลิต ถนอมถ่ิน ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร (CEO): ช่วงการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ไดร้บัผลกระทบและไม่พบว่ามีผูติ้ดเชือ้ ขณะนีก้ารแพร่
ระบาดก าลงัรุนแรง มีการตรวจเชิงรุกและที่ยงัไม่ไดต้รวจอีกมาก แต่บรษิัทยงัไม่ไดร้บัผลกระทบแต่อย่างใด 
แต่ในกัมพชูาการเคลื่อนยา้ยแรงงานมีปัญหา เพราะตอ้งกักตัวก่อน 14 วัน และการจะน าแรงงานเขา้ไป
ใหม่ไม่ไดร้บัการตอบสนองเพราะตอ้งรวมคนใหเ้ต็มเที่ยวบินก่อนถึงจะบินได ้ท าใหเ้สียเวลาและมีค่าใชจ้่าย
เพิ่มขึน้ นอกจากนัน้ไม่มีเรื่องติดขัดแต่อย่างใด นอกจากนี ้บริษัทยังไดค้วามกรุณาจากเจา้หนา้ที่ซึ่งผ่อน
คลายการคืนเงินกูแ้ละลดดอกเบีย้เนื่องจากการแพรร่ะบาดของโรค COVID-19 ดงักลา่ว 
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระนีเ้พิ่มเติม เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ 
จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

 

วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจ าปี 2563 สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2563 

ประธานไดเ้ชิญใหด้ร. บุญเทพ นาเนกรงัสรรค ์ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูส้รุปรายงานงบการเงิน
ประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563  

ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 57 ซึ่งก าหนดให้
คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการท างบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทเสนอ
ต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามัญประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติั โดยคณะกรรมการตอ้งจัดใหผู้ส้อบ
บญัชีตรวจสอบใหเ้สร็จก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้ โดยงบการเงินประจ าปีของบริษัท สิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2563 ไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว้ โดยมีรายละเอียดปรากฎอยู่ในหมวด “งบการเงินประจ าปี 2563” 
ในแบบแสดงรายการขอ้มลูประจ าปี/รายงานประจ าปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หนา้ 104-173 

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 
2563 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแลว้ โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สุดวันที ่ 
31 ธันวาคม 

เปล่ียนแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2563 2562 จ านวนเงนิ ร้อยละ 
รวมรายได ้ 2,860.80 2,363.13 497.67 21.06 
รวมค่าใชจ้่าย 2,500.59 2,138.36 362.23 16.94 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 238.12 130.66 107.46 82.24 
อตัราก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 8.32 5.53   
งบแสดงฐานะการเงนิรวม ณ วันที ่31 ธันวาคม เปล่ียนแปลง 

หน่วย: ล้านบาท 2563 2562 จ านวนเงนิ ร้อยละ 
สินทรพัย ์ 4,050.02 3,370.54 319.48 8.56 
หนีส้ิน 2,661.36 3,143.20 (481.84) (15.33) 
สว่นของผูถื้อหุน้ 1,388.66 587.34 801.32 136.43 

*รายงานของผูส้อบบญัชีไดแ้สดงความเห็นอย่างไม่มีเงือ่นไข 
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจ าปี 2563 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 586,760,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  

 

หมายเหตุ วาระนีม้ีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 2 ราย คิดเป็นจ านวน 30,200 
หุน้ รวมมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุทัง้สิน้ 53 ราย รวม 586,760,400 หุน้ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงนิผล 

ประธานไดเ้ชิญใหน้ายชวลิต ถนอมถิ่น ประธานกรรมการบริหารและประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (CEO) เป็น
ผูร้ายงานในวาระนี ้

นายชวลิต ถนอมถ่ิน แจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 52 ซึ่งก าหนดว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน
นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ หา้มมิใหจ้่ายเงินปันผล และพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และขอ้บังคับของบริษัทข้อท 54 ก าหนดให้บริษัทจะต้อง
จดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทนุส ารองไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละหา้ (5) ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัดว้ย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของทุนจด
ทะเบียน 

ความเห็นคณะกรรมการ:  เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2563 ดงันี ้

1. จดัสรรทนุเป็นส ารองตามกฎหมายจ านวน 12,000,000 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 5.02 ของก าไรสทุธิประจ าปี 
2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายก าหนด ส่งผลใหบ้ริษัทมีก าไรสะสมจัดสรรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายจ านวน 52,000,000 บาท คิดเป็นอตัรารอ้ยละ 9.45 ของทนุจดทะเบียน 
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

2. จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผู ้ถือหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.085 บาท รวมเป็นเงิน 93,500,00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 
41.16 ของก าไรสทุธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลงัจากหักทุนส ารองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยก าหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินผล (Record date) ในวนัที่ 
10 มีนาคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 21 พฤษภาคม 2564 

ข้อมูลเปรียบเทยีบการจ่ายปันผลในปี 2562 และ 2563 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 
ปี 2563  

(ปีทีน่ าเสนอ) 
ก าไรสทุธิ (ลา้นบาท) 139.06 239.15 
จ านวนหุน้ (ลา้นหุน้) 4.00 1,100.00 
ส ารองตามกฎหมาย (ลา้นบาท) - 12.00 
เงินปันผลอตัราต่อหุน้ (บาท/หุน้) งดการจ่าย 0.085 
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ลา้นบาท - 93.50 
อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสทุธิ (รอ้ยละ) 0.00 41.16 
หมายเหตุ: 
1. ก าไรสทุธิขา้งตน้ อา้งอิงจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
2. เดิมบริษัทไดต้ัง้ส  ารองตามกฎหมายครบถว้นรอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 400 ลา้นบาท จ านวน 
40 ลา้นบาท ตัง้แต่ปี 2559 และในปัจจบุนั ปี 2564 บรษิัทมีทนุจดทะเบียน 550 ลา้นบาท ปัจจุบนั
บรษิัทไดต้ัง้ส  ารองตามกฎหมายไว ้52 ลา้นบาท (ปีถดัไปตอ้งตัง้ส  ารองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3 ลา้น
บาทใหค้รบ 55 ลา้นบาท) 
3. เป็นอตัราเงินปันผลที่เสนอจ่าย และตอ้งรอการอนมุติัจากที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 

 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2563 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดที่เสนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นดว้ย 586,760,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

วาระที ่5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2564  

ประธานเชิญ ดร. บญุเทพ นาเนกรงัสรรค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานและชีแ้จงรายละเอียด
ต่อที่ประชมุ ดงันี ้

ดร. บุญเทพ นาเนกรังสรรค ์ประธานกรรมการตรวจสอบ กลา่วว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ 59 ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้
สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีทุกปี โดยที่ประชุมผูถื้อหุน้อาจเลือกผูส้อบบญัชีผูซ้ึ่งออกไปนัน้กลับเขา้
รบัต าแหน่งอีกก็ได ้ใหท้ี่ประชมุผูถื้อหุน้ก าหนดค่าตอบแทนที่ผูส้อบบญัชีควรไดร้บั 

คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบรษิัทพิจารณาเพื่อเสนอต่อ
ที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีราย
เดิมเป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษิัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ มีความรูแ้ละประสบการณ์
ในการปฏิติงานที่เป็นมาตรฐาน อีกทัง้มีความเขา้ใจธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ซึ่งจะช่วยใหก้ารตรวจสอบ
บญัชีเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ การรบัรองงบการเงินไดภ้ายในก าหนดเวลา รวมถึงความ
เหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีที่สอดคลอ้งกบัปรมิาณงาน โดยมีรายนามผูส้อบบญัชี ดงันี ้ 

1. นายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร       ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5730 หรือ                              
2. นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน     ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 3930 หรือ                       
3. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ    ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่ 5874 

โดยผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อขา้งตน้เป็นผูต้รวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษัท ทัง้นี ้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทปีนีเ้ป็นปีที่ 6 และผูส้อบบญัชีตาม
รายชื่อขา้งตน้ ไม่มีความสมัพนัธ ์และ/หรือ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหาร หรือผูถื้อหุน้ราย
ใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบรษิัท 

คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชมุสามัญผู้
ถือหุน้พิจารณาอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั และก าหนดเงินค่าตอบแทนใน
การสอบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษิัทเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 2,400,000 บาท และรบัทราบค่าตอบแทนใน
การสอบบัญชีของบริษัทย่อย 5 บริษัท เป็นจ านวนเงินรวม 500,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 
2,900,000 บาท โดยไม่รวมถึงค่าใชจ้่ายอ่ืน ๆ ที่เรียกเก็บตามความเป็นจริง เช่น ค่าใชจ้่ายในการเดินทาง 
ค่าใชจ้่ายเบ็ดเตล็ด เป็นตน้ ตามรายละเอียด ดงันี ้
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ในปี 2563 และปี 2564 

ค่าสอบบัญชี 
(หน่วย: บาท) 

ปี 2564 
(ปีที่น าเสนอ) 

ปี 2563 

ค่าสอบบญัชี: ส าหรบังบการเงินประจ าปีและรายไตรมาส 
บรษิัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี  
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส 
          รวม 

 
 

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

 
 

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

บริษัทย่อย: 
1. กิจการรว่มคา้ ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง - สหบรูณเทคโนโลยี 
2. กิจการรว่มคา้ ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง - วิจิตรภณัฑก์่อสรา้ง 
3. กิจการรว่มคา้ ฤดีประยงค ์- ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง  
4. กิจการรว่มคา้ ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง - บางกอกซีวิลไลน ์
5. กิจการรว่มคา้ ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง - เซีย 
         รวม 

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

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

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย 2,900,000 2,900,000 
 
และรับทราบค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัท ไร้ททั์นเน็ลล่ิง เมียนมาร ์จ ากัด โดยเสนอให ้
KAMP Accounting & Corporate Services เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทและก าหนดค่าสอบบัญชีจ านวน 
2,150 ดอลลารส์หรฐั หรือประมาณ 66,400 บาท   

ค่าสอบบัญชี 
(หน่วย :ดอลลา่รส์หรฐั) 

ปี 2564 
(ปีที่น าเสนอ) 

ปี 2563 ส่วนต่าง 
เพิ่มขึน้/(ลดลง) 

ค่าสอบบญัชี : ส าหรบังบการเงินประจ าปีและรายไตรมาส 
บรษิัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง เมียนมาร ์จ ากดั 

2,150 2,200 
 

(50) 

รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท ไร้ททั์นเน็ลล่ิง เมียนมาร์ 
จ ากัด  

2,150 2,200 (50) 

 
ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัต่อไปนีจ้ากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2564 ของบรษิัท 
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

1) นายณฐัวฒุิ สนัติเพ็ชร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  5730 หรือ 
2) นายศภุชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  3930 หรือ 
3) นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกลุ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขที่  5874 

และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัท  เป็นจ านวนเงิน 
2,400,000 บาท และบริษัทย่อย 500,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิน้ 2,900,000 บาท 
และรบัทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2564 ของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดย
ผูส้อบบญัชีอื่นอีกจ านวน 2,150 ดอลลารส์หรฐั หรือประมาณ 66,400 บาท โดยที่ประชมุมีมติ
อนมุติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย 586,885,400 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  

 

หมายเหต ุ วาระนี ้มีผู ้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ 1  ราย คิดเป็นจ านวน 
125,000 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ ้น  54 ราย รวม 
586,885,400 หุน้ 

 

วาระที ่6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานแจง้ต่อท่ีประชมุว่าตนเอง นายชวลิต ถนอมถ่ิน ดร. กระหย่ิม ศานตต์ระกลู และนายสรุศกัดิ ์สีเขียว 
ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง 
จะขอออกจากหอ้งประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้อบถามขอ้มลูไดอ้ย่างอิสระ และ
ได้มอบหมายให้นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
น าเสนอรายละเอียดและด าเนินการประชมุในวาระนีแ้ทน 

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน แถลงต่อที่
ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของ
บริษัทขอ้ 18 ซึ่งก าหนดใหใ้นการประชุมสามัญประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่าง
นอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดย
จ านวนใกลเ้คียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สอง
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ใหจ้บัสลากว่า ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการซึ่งพน้จากต าแหน่งตามวาระนีอ้าจได้รับเลือกให้เข้ามารบั
ต าแหน่งอีกก็ได ้ในปี 2564 มีกรรมการบรษิัทที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2564 จ านวน 4 ท่าน ดงันี ้ 

 1. ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์  ประธานกรรมการบรษิัท/กรรมการอิสระ  
 2. นายชวลิต ถนอมถิ่น   รองประธานกรรมการบรษิัท/ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร/ประธาน
     กรรมการบรหิาร/กรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง/
     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 3. ดร.กระหยิ่ม ศานตต์ระกลู   กรรมการบรษิัท  
 4. นายสรุศกัดิ ์สีเขียว    กรรมการบรษิัท/ กรรมการบรหิาร/กรรมการผูจ้ดัการ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดพ้ิจารณากลั่นกรองและเสนอคณะกรรมการ
บรษิัท เพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดย
ไดพ้ิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการที่ไดก้ าหนดไวต้ามกฎหมายที่เก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคับของบริษัท 
และกฎบตัรของคณะกรรมการบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ไม่รวม
กรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย) ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหก้รรมการที่ตอ้งออกตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทกุท่านนัน้ มี
คณุสมบติัที่เหมาะสมกบัการด าเนินธุรกิจขององคก์ร ตลอดจนมีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และ
ความเชี่ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ที่เก่ียวขอ้งและเป็นประโยชนต่์อธุรกิจของบริษัท และการปฏิบัติงานใน
ฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงที่ผ่านมา และองคป์ระกอบโครงสรา้งคณะกรรมการบริษัททัง้คณะที่มีความรู้
ความช านาญในแต่ละดา้นที่มีความหลากหลาย และตอบสนองต่อกลยุทธ์ของบริษัทในภาพรวม เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบและเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้พิจารณา
เลือกตัง้ใหด้  ารงต าแหน่งกรรมการ หรือกรรมการอิสระ โดยมีรายชื่อดงันี ้

รายชื่อกรรมการ ความเชี่ยวชาญ 
1. ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์ ผูท้รงคณุวฒุิดา้นพลงังาน ปิโตรเลียม 
2. นายชวลิต ถนอมถิ่น ผูท้รงคณุวฒุิดา้นวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
3. ดร. กระหยิ่ม ศานตต์ระกูล ผูท้รงคณุวฒุิดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า คอมพิวเตอร ์

4. นายสรุศกัดิ ์สีเขียว ผูท้รงคณุวฒุิดา้นวิศวกรรมธรณีเทคนิค 
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รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2564 บริษัท ไรท้ท์นัเน็ลลิ่ง จ ากดั (มหาชน) 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนไดเ้สีย เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรใหเ้สนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระ
หนึ่ง  

ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัว่าระนี ้ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอใหท้ี่ประชุมลงมติในวาระนี ้
โดยเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน คือ           
1) ดร. ทรงภพ พลจันทร ์2) นายชวลิต ถนอมถิ่น 3) ดร. กระหยิ่ม ศานต์ตระกูล และ        
4) นายสรุศกัดิ์ สีเขียว ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการและต าแหน่งอ่ืน ๆ ตามเดิมอีก
วาระหนึ่ง  

โดยที่ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยเลือกตัง้เป็นรายบคุคล ดงันี ้

 1) ดร. ทรงภพ พลจนัทร ์

เห็นดว้ย 586,885,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 100 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  

2) นายชวลิต ถนอมถิ่น 

เห็นดว้ย 577,520,500 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 98.4043 
ไม่เห็นดว้ย 9,364,800 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 1.5957 
งดออกเสียง 100 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  

 3) ดร. กระหยิ่ม ศานตต์ระกูล 

เห็นดว้ย 586,885,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 100 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
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4) นายสรุศกัดิ์ สีเขียว 

เห็นดว้ย 586,885,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 100 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  

 

เมื่อการลงคะแนนเสรจ็สิน้แลว้ ผูด้  าเนินการประชมุจึงไดเ้ชิญกรรมการทัง้ 4 ท่าน ที่ไดร้บัเลือกตัง้ใหก้ลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งกลบัเขา้มาในหอ้งประชมุ  

 
วาระที ่7 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2564 

ประธานเชิญ นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผูน้  า
เสนอรายละเอียดของวาระนีต่้อที่ประชมุ 

นายจุมพต กาญจนปัญญาคม ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวต่อที่
ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของ
บรษิัท ขอ้ 33 ซึ่งก าหนดว่า บ าเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนใหส้ดุแลว้แต่ที่ประชมุผูถื้อหุน้จะก าหนด 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมในการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของหลักเกณฑท์ี่ใช้อยู่ใน
ปัจจุบนั เปรียบเทียบกบัขอ้มลูการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอ่ืนในอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมทัง้
ค านึงถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัภาระและหนา้ที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ 
จึงเห็นสมควรเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยเสนอให้ใช้อัตราคงเดิมเท่ากับอัตรา
ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 (บริษัทได้ใช้อัตราค่าตอบแทน
ดังกล่าวมาตั้งแต่ปี 2560) ในวงเงินไม่เกิน 6,262,500 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าตอบแทน
กรรมการรายปีจ านวนเงินรวม 3,460,000 บาท และค่าเบีย้ประชมุจ านวนเงินรวม 2,802,500 บาท  

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  จึง
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2564 โดยมี
รายละเอียด ดงันี ้
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องคป์ระกอบค่าตอบแทน ปี 2564 (ปีทีน่ าเสนอ) 
1 ค่าเบีย้ประชุม /1 

1) คณะกรรมการบริษัท 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ   

 
 

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

2) คณะกรรมการตรวจสอบ 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ  

 
20,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 
16,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 

 3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบรหิารความเสี่ยง   
     - ประธานกรรมการ 
     - กรรมการ 

 
20,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 
16,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 

4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
     - ประธานกรรมการ 
     - กรรมการ 

 
20,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 
16,000 บาท / ท่าน / ครัง้ 

2 ค่าตอบแทนรายปี/2 

    คณะกรรมการบริษัท 
    - ประธานกรรมการ 
    - กรรมการ   

 
 

380,000 บาท / ท่าน / ปี 
280,000 บาท / ท่าน / ปี 

    หมายเหตุ: /1 ค่าเบีย้ประชมุรายครัง้ จ่ายเฉพาะกรรมการที่เขา้รว่มประชมุ 
       /2  ค่าตอบแทนรายปี ไม่อา้งอิงผลการด าเนินงานของบริษัท หากกรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งไม่ครบปี ใหเ้ฉลี่ย 
         ค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เขา้ด ารงต าแหน่ง 

ไม่มีผูใ้ดสอบถามหรือเสนอความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้ประธานจึงขอใหท้ี่ประชมุลงมติในวาระนี ้ 

มติทีป่ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 ภายในวงเงิน 
6,262,500 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ ค่าเบีย้ประชุมจ านวนรวม 2,802,500 บาท 
และค่าตอบแทนกรรมการรายปี จ านวนรวม  3,460,000 บาท ตามที่ไดเ้สนอขา้งตน้ ดว้ย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุ ดงันี ้

เห็นดว้ย 586,885,300 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 99.9999 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0000 
งดออกเสียง 100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 0.0001 
บตัรเสีย 0 เสียง ไม่น ามาค านวณ  
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วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 

เนื่องดว้ยไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระอ่ืนเพื่อพิจารณา วาระนีจ้ึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามขอ้มูล และให้
ขอ้เสนอแนะแก่บริษัท และเมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอความเห็น ประธานจึงกลา่วปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2564 ของบริษัทและขอบคุณท่านผูถื้อหุน้และผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านที่ใหเ้กียรติและสละเวลามาร่วม
ประชุมในวนันี ้ในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนกังานทุกคน ขอบคณุผูถื้อหุน้ที่ใหค้วาม เชื่อมั่น
และสนับสนุนการด าเนินงานบริษัท และขอใหทุ้กท่านเชื่อมั่นว่าบริษัทจะยังคงมุ่งมั่นทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย 
รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม เพื่อก้าวสู่ความเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและสรา้ง
ผลตอบแทนอย่างยั่งยืน 

 

ปิดประชุมเวลา 11.53 นาฬิกา 

 

 

............................................ 
(ดร. ทรงภพ พลจนัทร)์ 
ประธานกรรมการ 
 
 

............................................ 
(นางพรทิพย ์คงแสงภทัร)์ 
เลขานกุารบรษิัท 
 

 
............................................ 
(นายณฐัพงษ ์บุญยะศรี) 
ผูช้่วยเลขานกุารบริษัท/ผูบ้นัทกึการประชมุ 


