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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ส ำเนำ รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2564 

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 
วันจันทร์ ที่ 26 เมษำยน 2564 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 
ถ.สุขุมวิท 107 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมุทรปรำกำร 10270 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 

นางผาสุก วีระพงษ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้น จ านวน 2,532 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 
254,910,392 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 11 
มีนาคม 2564) ในการประชุมคร้ังนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทนจ านวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 185,406,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบรษิัทข้อที่ 36. 

หลังจากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบรษิัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเขา้ร่วมประชุม
ในคร้ังนี ้ 
 คณะกรรมการบรษิัทมีจ านวน 10 ทา่น ดังนี ้

1. ผศ.ดร.วิชัย  โถสุวรรณจินดา  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. ดร.สุรเดช  จันทรานุรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรร 

หาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
3. นายชนะ  สิงห์รุ่งเรือง   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. นายเลิศชัย  วงค์ชัยสิทธิ ์         กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน 
5. นายธานินทร์  ตันประวัติ  กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
6. นายภาณุพงศ์  วจิิตรทองเรือง  กรรมการ/ผู้อ านวยการส่วน Supply Chain 
7. นางประครอง  นามนันทสิทธิ์   กรรมการ 
8. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ ์  กรรมการ/ผู้อ านวยการส่วนปฏิบัติการ 
9. นายสมภพ จูโล่ห ์   กรรมการ / ผู้อ านวยการส่วนบัญชี และการเงิน / เลขานุการบรษิัท 
 
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม : 
1. คุณน าพล  เงินน าโชค  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 
ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมดของบรษิัท 
ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส.จิราภรณ์ อธิการุณ และ น.ส.จุฬารัตน์ ปิงพยอม จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ที่

ปรกึษาทางด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม คือ นายสุวัฑน์ พันตะกรุด 
 

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 
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วิธีการใชบ้ัตรลงคะแนน 

- บัตรลงคะแนนจะจัดแยกให้เป็นแต่ละวาระ ซึ่งที่บัตรจะระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นบัตรใช้ส าหรับวาระใด จะต้องใช้ให้ในวาระนั้น มิ
เช่นนั้นคะแนนเสียงจะไม่ตรงตามวาระ 

- บัตรแต่ละใบจะมีชอ่งลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน มาเพื่อ

รวบรวมคะแนนและประกาศให้ทราบแต่ละวาระไป 
วิธีการลงมติในวาระต่างๆ 

- ในการประชุมคร้ังนี ้ให้ถือตามข้อบังคับของบรษิัท คือ  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  โดย
นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การ
ออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่วาระที่ 6  พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  จะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2  ใน 3  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 
บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00  บาท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะต้องได้รั บคะแนนเสียง
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  ประธานจะถามและมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อ
รวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมติให้ ทราบแต่ละวาระไป 
ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน  และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะน าคะแนน เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง 

 
- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เร่ิมแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลง คะแนนได้ตาม

วาระที่ยังไม่ได้เร่ิมพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ระหว่างการประชุมเป็นองค์
ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทฯได้มอบหมาย บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัว  
ผู้ด าเนินการประชุมจึงได้เชิญ นายสุวัฑน์ พันตะกรุด ท าหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสยีงคร้ังนี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บรษิัทฯขอเปลี่ยนวิธีการถามค าถาม จากการใชไ้มโครโฟนเป็นการเขียนค าถามลงในกระดาษ 
โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกระดาษค าถามของท่าน 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร
ส านักงาน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบร่ิง 68 ถ.สุขุมวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี ้
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
ส ำเนำ รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี  2564 

บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 
วันจันทร์ ที่ 26 เมษำยน 2564 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 
ถ.สุขุมวิท 107 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมอืง จ.สมุทรปรำกำร 10270 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 

นางผาสุก วีระพงษ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้น จ านวน 2,532 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 
254,910,392 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันที่ 11 
มีนาคม 2564) ในการประชุมคร้ังนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วม
ประชุมแทนจ านวน 23 ราย รวมทั้งสิ้น 37 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 185,406,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบรษิัทข้อที่ 36. 

หลังจากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบรษิัท ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเขา้ร่วมประชุม
ในคร้ังนี ้ 
 คณะกรรมการบรษิัทมีจ านวน 10 ทา่น ดังนี ้

1. ผศ.ดร.วิชัย  โถสุวรรณจินดา  ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. ดร.สุรเดช  จันทรานุรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรร 

หาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอสิระ 
3. นายชนะ  สิงห์รุ่งเรือง   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
4. นายเลิศชัย  วงค์ชัยสิทธิ ์         กรรมการ /ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน 
5. นายธานินทร์  ตันประวัติ  กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
6. นายภาณุพงศ์  วจิิตรทองเรือง  กรรมการ/ผู้อ านวยการส่วน Supply Chain 
7. นางประครอง  นามนันทสิทธิ์   กรรมการ 
8. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ ์  กรรมการ/ผู้อ านวยการส่วนปฏิบัติการ 
9. นายสมภพ จูโล่ห ์   กรรมการ / ผู้อ านวยการส่วนบัญชี และการเงิน / เลขานุการบรษิัท 
 
กรรมการที่ไม่เข้าร่วมประชุม : 
1. คุณน าพล  เงินน าโชค  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 
ดังนั้น กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี ้คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมดของบรษิัท 
ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส.จิราภรณ์ อธิการุณ และ น.ส.จุฬารัตน์ ปิงพยอม จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ที่

ปรกึษาทางด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม คือ นายสุวัฑน์ พันตะกรุด 
 

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการนับคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 
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วิธีการใชบ้ัตรลงคะแนน 

- บัตรลงคะแนนจะจัดแยกให้เป็นแต่ละวาระ ซึ่งที่บัตรจะระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นบัตรใช้ส าหรับวาระใด จะต้องใช้ให้ในวาระนั้น มิ
เช่นนั้นคะแนนเสียงจะไม่ตรงตามวาระ 

- บัตรแต่ละใบจะมีชอ่งลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บใบลงคะแนน มาเพื่อ

รวบรวมคะแนนและประกาศให้ทราบแต่ละวาระไป 
วิธีการลงมติในวาระต่างๆ 

- ในการประชุมคร้ังนี ้ให้ถือตามข้อบังคับของบรษิัท คือ  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่  โดย
นับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การ
ออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่วาระที่ 6  พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  จะต้องได้รับคะแนนเสียง
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 2  ใน 3  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 8 พิจารณา
อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 
บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00  บาท และแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะต้องได้รั บคะแนนเสียง
เห็นชอบไม่น้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง  ประธานจะถามและมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพื่อ
รวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมติให้ ทราบแต่ละวาระไป 
ส าหรับผูถ้ือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน  และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะน าคะแนน เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วย
ตนเอง 

 
- ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เร่ิมแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลง คะแนนได้ตาม

วาระที่ยังไม่ได้เร่ิมพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม ระหว่างการประชุมเป็นองค์
ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทฯได้มอบหมาย บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น จ ากัด ท าหน้าที่ดูแลการ
ประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ 

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัว  
ผู้ด าเนินการประชุมจึงได้เชิญ นายสุวัฑน์ พันตะกรุด ท าหน้าที่สักขีพยานในการนับคะแนนเสยีงคร้ังนี ้โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชมุ 
 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บรษิัทฯขอเปลี่ยนวิธีการถามค าถาม จากการใชไ้มโครโฟนเป็นการเขียนค าถามลงในกระดาษ 
โดยจะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปเก็บกระดาษค าถามของท่าน 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 
2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร
ส านักงาน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบร่ิง 68 ถ.สุขุมวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยมีระเบียบวาระการประชุม 
ดังนี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯประจ าปี 2563 และแผนงานด าเนินการในปี 2564 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในปี 2563 
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และอนมุัตคิ่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนญุาต ของบรษิัทฯและบรษิัท 

ย่อย ประจ าปี 2564 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบรษิัทฯ 

 
ตามข้อบังคับของบริษัท ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ด าเนินการประชุมจึงเรียน

เชิญ ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
 ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผูร่้วมประชุม และเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฏหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 
(www.arrowpipe.com) แล้ว  รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 

ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 56,189  หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 185,462,858 หุ้น 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตามที่ประธานฯเสนอ 
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วำระที่ 2          รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 และแผนงำนด ำเนินกำรในปี 2564 
ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

มาให้ที่ประชุมรับทราบ 
 นายธานินทร์ ตันประวัติ รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2563 และแผนด าเนินการในปี 2564โดยสรุป ดังนี ้

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ (Duct) ท่อ
ก่อสรา้ง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัดจ าหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ ผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสรา้งและเจ้าของโครงการ และผา่นตัวแทนจ าหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น 
ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุ
ก่อสร้างที่จ าเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม
ดังกล่าว และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมาตรฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสรา้งตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้ เป็น
ปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน ให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 
กิจกรรม  CSR ของบรษิัทในปี 2563 ที่ผ่านมา 

บรษิัทฯ ได้มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การช่วยเหลือพนักงาน ชุมชนและสังคมภายนอก
องค์กรมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯได้ดาเนินงานด้าน CSR ดังนี ้

 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลราชวิถี จ านวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเคร่ืองให้อากาศผสมออกซิเจน
อัตราการไหลสูง รุ่น Airvo 2 เพื่อใช้ในการรักษาโรคระบาดโควิด 19 

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 ให้กับองค์การบรหิารส่วนต าบลพานทองหนองกะขะ อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 1,000 บาท 

 บริจาคท่อ IMC เพื่อท าร้ัว และใช้ในกิจกรรมทางศาสนาของวัดเขาดิน และโรงเรียนวัดเขาดิน ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บรษิัทฯ จัดโครงการส านึกรักบ้านเกิดโดยมอบค่าเดินทางกลับบ้าน และของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

 ส่งเสรมิและสนับสนุนในด้านการศึกษาของบุตรพนักงาน จ านวน 31 ราย โดยมอบทุนการศึกษารวมเป็นจ านวน 200,000 บาท 
เป็นการสร้างความผูกพันที่ดีภายในองค์กร และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน 

 
โครงกำรในอนำคต/กำรลงทุน 

1. โครงการติดตั้ง SOLAR ROOF เพื่อประหยัดพลังงาน โดยใชก้ารสนับสนุนจาก BOI ด้วยเงินลงทุน 30 ล้านบาท 
2. ลงทุนเคร่ืองจักรในการท า Pipe Jacking ด้วยเงินลงทุน 3 ล้านบาท 

 
ควำมคืบหน้ำเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี 

บรษิัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย มีความ
ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งท าให้ผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2563 บริษัทได้รั บคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมรอ้ยละ 92 (เกณฑ์ดีมาก) อย่างไรก็ตามบรษิัทยังมีนโยบายที่จะพัฒนาการก ากับดูแลกจิการที่ดีในหมวดการค านึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้มีคะแนนโดยรวม
เพิ่มขึน้ 
  
ควำมคืบหน้ำเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น 

บรษิัทฯ ผ่านการพิจารณาได้เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 โดย
จะครบอายุในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 
วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯประจ าปี 2563 และแผนงานด าเนินการในปี 2564 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในปี 2563 
วาระที่ 5  พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และอนมุัตคิ่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนญุาต ของบรษิัทฯและบรษิัท 

ย่อย ประจ าปี 2564 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบรษิัทฯ 

 
ตามข้อบังคับของบริษัท ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ผู้ด าเนินการประชุมจึงเรียน

เชิญ ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม 
 ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผูร่้วมประชุม และเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 
 
วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฏหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ 
(www.arrowpipe.com) แล้ว  รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) 

 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 

ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 56,189  หุ้น จึงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 38 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 185,462,858 หุ้น 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ตามที่ประธานฯเสนอ 
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วำระที่ 2          รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2563 และแผนงำนด ำเนินกำรในปี 2564 
ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่าน

มาให้ที่ประชุมรับทราบ 
 นายธานินทร์ ตันประวัติ รายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2563 และแผนด าเนินการในปี 2564โดยสรุป ดังนี้ 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ (Duct) ท่อ
ก่อสรา้ง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัดจ าหน่ายทั้งภายใน และต่างประเทศ ผ่านช่อง
ทางการจ าหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสรา้งและเจ้าของโครงการ และผา่นตัวแทนจ าหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น 
ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุ
ก่อสร้างที่จ าเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม
ดังกล่าว และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาที่เหมาะสม และมาตรฐาน
คุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสรา้งตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้ใช้ เป็น
ปัจจัยที่มีส่วนผลักดัน ให้กลุ่มบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง  
 
กิจกรรม  CSR ของบรษิัทในปี 2563 ที่ผ่านมา 

บรษิัทฯ ได้มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การช่วยเหลือพนักงาน ชุมชนและสังคมภายนอก
องค์กรมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯได้ดาเนินงานด้าน CSR ดังนี้ 

 บริษัทฯ ได้บริจาคเงินช่วยเหลือโรงพยาบาลราชวิถี จ านวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซื้อเคร่ืองให้อากาศผสมออกซิเจน
อัตราการไหลสูง รุ่น Airvo 2 เพื่อใช้ในการรักษาโรคระบาดโควิด 19 

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 ให้กับองค์การบรหิารส่วนต าบลพานทองหนองกะขะ อ าเภอพานทอง 
จังหวัดชลบุรี จ านวน 1,000 บาท 

 บริจาคท่อ IMC เพื่อท าร้ัว และใช้ในกิจกรรมทางศาสนาของวัดเขาดิน และโรงเรียนวัดเขาดิน ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 บรษิัทฯ จัดโครงการส านึกรักบ้านเกิดโดยมอบค่าเดินทางกลับบ้าน และของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคนในช่วงเทศกาลปี
ใหม่ 

 ส่งเสรมิและสนับสนุนในด้านการศึกษาของบุตรพนักงาน จ านวน 31 ราย โดยมอบทุนการศึกษารวมเป็นจ านวน 200,000 บาท 
เป็นการสรา้งความผูกพันที่ดีภายในองค์กร และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพนักงาน 

 
โครงกำรในอนำคต/กำรลงทุน 

1. โครงการติดตั้ง SOLAR ROOF เพื่อประหยัดพลังงาน โดยใชก้ารสนับสนุนจาก BOI ด้วยเงินลงทุน 30 ล้านบาท 
2. ลงทุนเคร่ืองจักรในการท า Pipe Jacking ด้วยเงินลงทุน 3 ล้านบาท 

 
ควำมคืบหน้ำเก่ียวกับกำรก ำกับดูแลกจิกำรที่ดี 

บรษิัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย มีความ
ครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งท าให้ผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 2563 บริษัทได้รั บคะแนน
เฉลี่ยโดยรวมรอ้ยละ 92 (เกณฑ์ดีมาก) อย่างไรก็ตามบรษิัทยังมีนโยบายที่จะพัฒนาการก ากับดูแลกจิการที่ดีในหมวดการค านึงถึงบทบาท
ของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้มีคะแนนโดยรวม
เพิ่มขึน้ 
  
ควำมคืบหน้ำเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอรัปชั่น 

บรษิัทฯ ผ่านการพิจารณาได้เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 โดย
จะครบอายุในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 
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ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีการประกาศไว้ และที่จะมีการประกาศเพิ่มเติม รวมถึง มีการ
สื่อสารถึงพนักงาน จัดท าสารสนเทศแจ้งไปยังคู่ค้าของบรษิัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งในรูปแบบคู่มือพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy) นอกจากนี้บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และคู่ค้า เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ตลอดจนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการด าเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นที่ได้ประกาศไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2564 บริษัทฯ จะมีการเตรียมการเพื่อย่ืน 
Recertify เพื่อให้ CAC พิจารณาการต่ออายุต่อไป 
 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 
• ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ น าเสนองบการเงินประจ าปี 2563 ต่อที่ประ ชุม นาย
ธานินทร์ ได้รายงานรายละเอยีดเกี่ยวกับงบการเงินประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้ 

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  งบ
กระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิัทแล้ว ดังรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563  ที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ เป็น
จ านวนเงิน 1,294.07 ลา้นบาท เป็นรายได้จากการขายของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) จ านวน 845.76 ล้านบาท รายได้จาก
การขายของบรษิัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จ ากัด จ านวน 351.47 ล้านบาท และที่เหลือเป็นรายได้จากงานบริการ จ านวน 96.84 ล้านบาท 
โดยสรุปคือ 

 รายได้จากการขาย 1,197.23 ล้านบาท ลดจากปีก่อน 10.19% โดยรายได้ลดลงจากท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าประมาณ 8.62% 
โดยในกลุ่มท่อระบายอากาศ ท่อส าหรับงานก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างระบบ post-
tension มีรายได้ลดลงประมาณ 13.83% เนื่องจากงานก่อสรา้งสาธารณูปโภคโดยรวมมีการชะลอโครงการ 

 รายได้จากการบรกิาร 96.84 ล้านบาท เกิดจาก บจก.เมฆา-เอส ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย มีรายได้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเน้นการ
ให้บรกิารด้านระบบสาธารณูปโภค และการชะลอโครงการของลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รายงาน 
56-1 One Report ปี 2563 หน้า 34) บรษิัทย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บ
รวม 31.51 ล้านบาท มีก าหนดส่งมอบภายในปี 2564 ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าบริษัทยอ่ยจะสามารถส่งมอบงานได้ทันตามสัญญา 

 รายได้อ่ืน จ านวน 14.64 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก าไรจากการขาย
สินทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น 
 

ต้นทุนขายและบริการ 
ก าไรขั้นต้นจากการขายและบริการลดลง 4.19 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายลดลง แต่อัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 28.42 จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 25.64 เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
 ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กเป็นราคาต้นทุนในช่วงปี 2562 – กลางปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตามบริษัทมี

นโยบายปรับราคาขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการรักษาอัตราก าไรขั้นต้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้ 
 ต้นทุนขายและบริการของบรษิัทย่อยลดลง โดยบรษิัทมีการควบคุมต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายลดลง 14.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.83 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่า
ขนส่งสินค้าซึ่งสอดคล้องตามยอดขาย รวมถึงการปรับลดลงของค่าน้ ามัน 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารลดลง 5.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.40 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของบริษัทย่อยลดลงจากหนี้สงสัยจะสูญ และการลดลงของค่าใช้จ่ายส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากโครงการ ESOP-W2 และ 
ESOP-W3 ของบรษิัท แต่จะมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้จากการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อยจ านวน 16.00 ล้านบาท เป็นส่วนงานสนับสนุนการผลิตเหล็กหล่อ 
เนื่องจากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามบรษิัทยังคงให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นในการแก้ไขผลการด าเนินงาน 

ดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ 0.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.64 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทใช้สินเชื่อจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น เพื่อซื้อวัตถุดิบ และการเช่าซื้อทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีความสามารถในการ
ช าระหนีส้ินและดอกเบี้ยได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 26.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.31 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากก าไรของการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้ และมีสินค้าบางกลุ่มใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสรมิการลงทุนครบแล้ว 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 158.48 ล้านบาท คิดเป็น 12.11% ของรายได้รวม ลดลง 
28.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.41 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีก าไรสุทธิ 187.36 ล้านบาท 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  ปี 2563 
 สินทรัพย์รวม จ านวน 1,645.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 คิดเป็นประมาณ 79.35 ล้านบาท หรือเติบโต 5.07% ส่วนใหญ่
เกิดจากการมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น รวมถึงเงินจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันการน าเข้ า
วัตถุดิบเพิ่มขึน้ 
 หนี้สิน จ านวน 437.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.91 ล้านบาท คิดเป็น 15.56% ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะยาวส าหรับการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น  จ านวน 1,208.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ประมาณ 20.44 ล้านบาท คิดเป็น 1.72% ส่วนใหญ่เกิดจาก
ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ 27.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.23 จากปีก่อนหน้า (ก าไรสุทธิปี 2563 หักด้วยเงินปันผลจ่าย ส ารองการจ่ายโดยหุ้น
เป็นเกณฑ์จาก ESOP-W2 และ W3 เพิ่มขึน้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลง) 
 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 

ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 
 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นที่มีการประกาศไว้ และที่จะมีการประกาศเพิ่มเติม รวมถึง มีการ
สื่อสารถึงพนักงาน จัดท าสารสนเทศแจ้งไปยังคู่ค้าของบรษิัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ 
ทั้งในรูปแบบคู่มือพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift 
Policy) นอกจากนี้บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และคู่ค้า เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 
ตลอดจนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการด าเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อต้าน
คอร์รัปชั่นที่ได้ประกาศไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2564 บริษัทฯ จะมีการเตรียมการเพื่อย่ืน 
Recertify เพื่อให้ CAC พิจารณาการต่ออายุต่อไป 
 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 
• ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ 
 
วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ น าเสนองบการเงินประจ าปี 2563 ต่อที่ประ ชุม นาย
ธานินทร์ ได้รายงานรายละเอยีดเกี่ยวกับงบการเงินประจ าปี 2563 ต่อที่ประชุมดังนี้ 

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น  งบ
กระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้จัดท าขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรษิัทแล้ว ดังรายละเอยีดปรากฏในรายงานประจ าปี 2563  ที่บริษัท ฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว 
 

ผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายและบริการ เป็น
จ านวนเงิน 1,294.07 ลา้นบาท เป็นรายได้จากการขายของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) จ านวน 845.76 ล้านบาท รายได้จาก
การขายของบรษิัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จ ากัด จ านวน 351.47 ล้านบาท และที่เหลือเป็นรายได้จากงานบริการ จ านวน 96.84 ล้านบาท 
โดยสรุปคือ 

 รายได้จากการขาย 1,197.23 ล้านบาท ลดจากปีก่อน 10.19% โดยรายได้ลดลงจากท่อเหล็กร้อยสายไฟฟ้าประมาณ 8.62% 
โดยในกลุ่มท่อระบายอากาศ ท่อส าหรับงานก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และอุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างระบบ post-
tension มีรายได้ลดลงประมาณ 13.83% เนื่องจากงานก่อสรา้งสาธารณูปโภคโดยรวมมีการชะลอโครงการ 

 รายได้จากการบรกิาร 96.84 ล้านบาท เกิดจาก บจก.เมฆา-เอส ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย มีรายได้ลดลงจากปีก่อน เนื่องจากเน้นการ
ให้บรกิารด้านระบบสาธารณูปโภค และการชะลอโครงการของลูกค้าใหม่ อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 (รายงาน 
56-1 One Report ปี 2563 หน้า 34) บรษิัทย่อยมีงานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานที่ยังไม่เรียกเก็บ
รวม 31.51 ล้านบาท มีก าหนดส่งมอบภายในปี 2564 ซึ่งบรษิัทฯ คาดว่าบริษัทยอ่ยจะสามารถส่งมอบงานได้ทันตามสัญญา 

 รายได้อ่ืน จ านวน 14.64 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน ก าไรจากการขาย
สินทรัพย์ ดอกเบี้ยรับ เป็นต้น 
 

ต้นทุนขายและบริการ 
ก าไรขั้นต้นจากการขายและบริการลดลง 4.19 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายลดลง แต่อัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็น

ร้อยละ 28.42 จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 25.64 เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ 
 ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กเป็นราคาต้นทุนในช่วงปี 2562 – กลางปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก อย่างไรก็ตามบริษัทมี

นโยบายปรับราคาขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการรักษาอัตราก าไรขั้นต้นในระดับที่สามารถแข่งขันได้ 
 ต้นทุนขายและบริการของบรษิัทย่อยลดลง โดยบรษิัทมีการควบคุมต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนด 
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ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายและค่าใช้จ่ายในการบรหิาร 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายลดลง 14.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.83 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากค่า
ขนส่งสินค้าซึ่งสอดคล้องตามยอดขาย รวมถึงการปรับลดลงของค่าน้ ามัน 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารลดลง 5.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.40 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากค่าใช้จ่ายในการบริหาร
ของบริษัทย่อยลดลงจากหนี้สงสัยจะสูญ และการลดลงของค่าใช้จ่ายส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์จากโครงการ ESOP-W2 และ 
ESOP-W3 ของบรษิัท แต่จะมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึน้จากการลงทุนในสินทรัพย์ใหม่ 

ขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์ถาวรของบริษัทย่อยจ านวน 16.00 ล้านบาท เป็นส่วนงานสนับสนุนการผลิตเหล็กหล่อ 
เนื่องจากผลการด าเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามบรษิัทยังคงให้ความส าคัญเป็นล าดับต้นในการแก้ไขผลการด าเนินงาน 

ดอกเบีย้จ่ายเพิ่มขึน้ 0.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 0.64 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทใช้สินเชื่อจากสถาบัน
การเงินเพิ่มขึ้น เพื่อซื้อวัตถุดิบ และการเช่าซื้อทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความแข็งแกร่งทางการเงิน และมีความสามารถในการ
ช าระหนีส้ินและดอกเบี้ยได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 26.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.31 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากก าไรของการ
ด าเนินงานเพิ่มขึน้ และมีสินค้าบางกลุ่มใชส้ิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสรมิการลงทุนครบแล้ว 
ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 158.48 ล้านบาท คิดเป็น 12.11% ของรายได้รวม ลดลง 
28.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.41 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีก าไรสุทธิ 187.36 ล้านบาท 
 
งบแสดงฐานะทางการเงิน  ปี 2563 
 สินทรัพย์รวม จ านวน 1,645.66 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 คิดเป็นประมาณ 79.35 ล้านบาท หรือเติบโต 5.07% ส่วนใหญ่
เกิดจากการมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึน้ และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น รวมถึงเงินจ่ายล่วงหน้า และเงินประกันการน าเข้ า
วัตถุดิบเพิ่มขึน้ 
 หนี้สิน จ านวน 437.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.91 ล้านบาท คิดเป็น 15.56% ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะยาวส าหรับการ
ลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 
 ส่วนของผู้ถือหุ้น  จ านวน 1,208.13 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2562 ประมาณ 20.44 ล้านบาท คิดเป็น 1.72% ส่วนใหญ่เกิดจาก
ก าไรสะสมเพิ่มขึน้ 27.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.23 จากปีก่อนหน้า (ก าไรสุทธิปี 2563 หักด้วยเงินปันผลจ่าย ส ารองการจ่ายโดยหุ้น
เป็นเกณฑ์จาก ESOP-W2 และ W3 เพิ่มขึน้ และส่วนได้เสียที่ไม่มีอ านาจควบคุมลดลง) 
 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 

ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 
 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563  
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วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสม และก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในปี 2563 
ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นายธานินทร์ ได้ชีแ้จงว่า 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลั งจากหักเงิน

ส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ไดก้ าหนดไว้ในข้อบังคับของบรษิัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯอย่างมีนัยส าคัญ 

ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 46. ก าหนดว่า เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 48 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ัง
คราวได้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บรษิัทฯมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของ
บรษิัทฯ ข้อ 50. ก าหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

และจากผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 164,335,990.66 บาท 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักส ารองตาม

กฎหมายและกันส ารองอื่น(ถ้ามี) จึงเสนอให้จัดสรรก าไรโดยการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตรา
หุ้นละ 0.50 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,455,196.00 บาท โดยบรษิัทฯได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน 1 คร้ัง 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 254,910,392 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 38,236,558.80 บาท 
โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 10,196,415.68 
บาทและของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 28,040,143.12 
บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 

จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคร้ังนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 254,910,392 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 
89,218,637.20 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 

โดยเสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสะสม และก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในปี 2563 
 
  

หน้า 17 จาก 40 
 

วำระที่ 5  พิจำรณำเห็นชอบกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ

จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็น
จ านวนมากกว่าจ านวนที่ตอ้งพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตาม
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้ 

1. ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
 
(กรรมการที่ถึงคราวต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม) 
 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็ปไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทาง
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดังกล่าว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่า ดร.สุรเดช 
จันทรานุรักษ์ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง อกีทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง 

 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี ้
 

5.1  อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,746 99.99 
ไม่เห็นด้วย 112 0.0001 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
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วำระที่ 4  พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสม และก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯในปี 2563 
ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม นายธานินทร์ ได้ชีแ้จงว่า 
บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลั งจากหักเงิน

ส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ไดก้ าหนดไว้ในข้อบังคับของบรษิัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้น
ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯอย่างมีนัยส าคัญ 

ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 46. ก าหนดว่า เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 48 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ัง
คราวได้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บรษิัทฯมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของ
บรษิัทฯ ข้อ 50. ก าหนดให้บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

และจากผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 164,335,990.66 บาท 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบรษิัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักส ารองตาม

กฎหมายและกันส ารองอื่น(ถ้ามี) จึงเสนอให้จัดสรรก าไรโดยการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตรา
หุ้นละ 0.50 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 127,455,196.00 บาท โดยบรษิัทฯได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน 1 คร้ัง 
เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 254,910,392 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 38,236,558.80 บาท 
โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 10,196,415.68 
บาทและของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 28,040,143.12 
บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 

จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคร้ังนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 254,910,392 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 
89,218,637.20 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 

โดยเสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 

 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติการจ่ายเงิน
ปันผลจากก าไรสะสม และก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในปี 2563 
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วำระที่ 5  พิจำรณำเห็นชอบกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการ

จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
จ านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพ
บริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้
กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็น
จ านวนมากกว่าจ านวนที่ตอ้งพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตาม
วาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้ 

1. ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
2. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง    กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 
3. นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์  ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร 
 
(กรรมการที่ถึงคราวต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม) 
 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็ปไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทาง
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มีผู้
ถือหุ้นรายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดังกล่าว 

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านการกลั่นกรองและพิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่า ดร.สุรเดช 
จันทรานุรักษ์ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง อกีทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง 

 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี ้
 

5.1  อนุมัติแต่งตั้ง ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,746 99.99 
ไม่เห็นด้วย 112 0.0001 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 
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5.2  อนุมัติแต่งตั้ง นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,746 99.99 
ไม่เห็นด้วย 112 0.0001 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

5.3  อนุมัติแต่งตั้ง นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 118,554,841 63.92 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 66,908,017* 36.07 
บัตรเสีย 0 0 

  หมายเหตุ*  จ านวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจ านวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นชอบการเลือกตั้ง 
ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
บรษิัทฯเสนอ 

( ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน ได้กลับเข้ามาในห้องประชุม) 
 
วำระที่ 6       พิจำรณำเห็นชอบค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564  

ประธานได้มอบหมายให้คุณธานินทร์ฯ ชีแ้จงและด าเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้ 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. ก าหนดว่า การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 
เบี้ยประชุมของกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมกำร ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) (บำท) ปี 2563 (ปีท่ีผ่ำนมำ) (บำท) 
เบีย้ประชุมของกรรมการ ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- ประธานกรรมการ 15,000 15,000 
- กรรมการ 10,000 10,000 

เบีย้ประชุมของกรรมการชุดยอ่ย ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ* 15,000 15,000 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 12,500 12,500 
- กรรมการสรรหาฯ 10,000 10,000 
 (ไม่เปลี่ยนแปลง)  
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หมายเหตุ*  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงใน
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

 
ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทฯ ได้

เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 

ค่ำตอบแทนรำยป ี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) 
(บำทต่อคน) 

ปี 2563 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 
(บำทต่อคน) 

- ประธานกรรมการ(1 ท่าน) 180,000 180,000 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 180,000 180,000 
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 180,000 180,000 
 (ไม่เปลี่ยนแปลง)  

 ผลประโยชน์อื่นๆ 
o ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่กรรมการอสิระ 
o กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ได้แก่ กรรมการบรหิาร และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร มีความประสงค์

ไม่รับเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ในฐานะกรรมการบรษิัทฯ 
o ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ให้แก่

กรรมการบรหิารบางท่าน 
 ได้มีการน าเสนอวาระพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และได้รับความเหน็ชอบจาก คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังที่ 1/2564 แล้ว 
 กรรมการอสิระได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

 
ประวัติการจา่ยโบนัสกรรมการเปรียบเทียบกับเงนิปันผลจ่าย 

ค่ำตอบแทน ปี 2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 
 

ปี 2562 

รวมโบนัสกรรมการ (บาท) 720,000 720,000 720,000 
เงินปันผลจ่ายจากผลด าเนินงานปกี่อนหน้า (บาท) 127,455,196.00 140,026,444.10 126,874,291 
โบนัสกรรมการเทียบกับเงนิปันผลจ่าย (%) 0.56% 0.51% 0.57% 

 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท่ีมำร่วมประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
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5.2  อนุมัติแต่งตั้ง นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,746 99.99 
ไม่เห็นด้วย 112 0.0001 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

5.3  อนุมัติแต่งตั้ง นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 118,554,841 63.92 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 66,908,017* 36.07 
บัตรเสีย 0 0 

  หมายเหตุ*  จ านวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจ านวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติเห็นชอบการเลือกตั้ง 
ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
บรษิัทฯเสนอ 

( ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ทั้ง 3 ท่าน ได้กลับเข้ามาในห้องประชุม) 
 
วำระที่ 6       พิจำรณำเห็นชอบค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2564  

ประธานได้มอบหมายให้คุณธานินทร์ฯ ชีแ้จงและด าเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี ้
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. ก าหนดว่า การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 
เบี้ยประชุมของกรรมกำร 

ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมกำร ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) (บำท) ปี 2563 (ปีท่ีผ่ำนมำ) (บำท) 
เบีย้ประชุมของกรรมการ ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- ประธานกรรมการ 15,000 15,000 
- กรรมการ 10,000 10,000 

เบีย้ประชุมของกรรมการชุดยอ่ย ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ* 15,000 15,000 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 12,500 12,500 
- กรรมการสรรหาฯ 10,000 10,000 
 (ไม่เปลี่ยนแปลง)  
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หมายเหตุ*  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงใน
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

 
ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทฯ ได้

เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 

ค่ำตอบแทนรำยป ี ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) 
(บำทต่อคน) 

ปี 2563 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 
(บำทต่อคน) 

- ประธานกรรมการ(1 ท่าน) 180,000 180,000 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 180,000 180,000 
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 180,000 180,000 
 (ไม่เปลี่ยนแปลง)  

 ผลประโยชน์อื่นๆ 
o ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด แก่กรรมการอสิระ 
o กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอสิระ ได้แก่ กรรมการบรหิาร และกรรมการทีไ่ม่เป็นผูบ้รหิาร มีความประสงค์

ไม่รับเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายปี ในฐานะกรรมการบรษิัทฯ 
o ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ให้แก่

กรรมการบรหิารบางท่าน 
 ได้มีการน าเสนอวาระพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 และได้รับความเหน็ชอบจาก คณะกรรมการสรร

หาและพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังที่ 1/2564 แล้ว 
 กรรมการอสิระได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

 
ประวัติการจา่ยโบนัสกรรมการเปรียบเทียบกับเงนิปันผลจ่าย 

ค่ำตอบแทน ปี 2564 
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2563 
 

ปี 2562 

รวมโบนัสกรรมการ (บาท) 720,000 720,000 720,000 
เงินปันผลจ่ายจากผลด าเนินงานปกี่อนหน้า (บาท) 127,455,196.00 140,026,444.10 126,874,291 
โบนัสกรรมการเทียบกับเงนิปันผลจ่าย (%) 0.56% 0.51% 0.57% 

 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นท่ีมำร่วมประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564 
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วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งและอนมุัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนญุำต ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2564 
ประธานได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. 

ก าหนดว่า  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีของบรษิัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีของบรษิัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไป
นั้นจะเลือกกลับเข้าต าแหน่งอกีก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดจ านวนเงินค่า
สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บรษิัทฯประจ าปี 2564 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผูส้อบบัญชีดังต่อไปนี้ 

รำยชื่อผู้สอบบัญช ีบจก. เอเอ็นเอส ออดิท* ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 
1.นายอธิพงศ์ อธิพงศส์กุล 3500 หรือ 
2.นายเสถียร วงศ์สนันท์   3495 หรือ 
3.นางสาวกลุธิดา ภาสุรกุล 5946 หรือ 
4.นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน 9445 หรือ 
5.นายวชิัย  รุจิตานนท์ 4054 

 * หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถึง กิจการร่วมค้าฯ) 
แต่งตั้งให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

โดยก าหนดให้บคุคลใดบคุคลหนึง่เปน็ผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบรษิัทฯและบริษัทยอ่ยประจ าปี 
2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,059,500 บาท โดยแสดงค่าสอบบญัชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

 
บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ เป็นระยะเวลารวม 12 ปี โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
ช่วงปี จ ำนวน (ปี) ท่ีปฏิบัตหิน้ำท่ี ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

2552-2556 5 นายวชิัย  รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 
2557 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 

2558-2562 5 นางสาวกลุธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 
2563 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 

หมายเหตุ : คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งข่าว ฉบับที่ 161/2561 เร่ืองปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เร่ิมบังคับใช้ 1 
มกราคม 2562 ซึ่งบรษิัทฯยังไม่เข้าข่ายดังกล่าว 
 

ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯได้เป็นอยา่งดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของบรษิัทฯ ทั้งนี้ ค่าสอบ
บัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯกับบริษัทผูส้อบบัญชี 

บรษัิท อัตราเตบิโต
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
ไมร่วม OPE

บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท + BOI * 1,000,000      129,340     1,129,340   1,020,000     109,400     1,129,400   1,040,000     116,200     1,156,200   980,000        n.a. 980,000       -5.77%
บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนคิอล + BOI * 640,000          63,190       703,190       660,000         55,000       715,000       640,000        51,500       691,500       640,000        n.a. 640,000       0.00%
บจก.เมฆา เอส 320,000          56,910       376,910       340,000         69,700       409,700       340,000        54,200       394,200       340,000        n.a. 340,000       0.00%
กจิการรว่มคา้ เอทอี-ีเมฆา *** 125,000          5,000          130,000       145,000         11,300       156,300       90,000           3,800          93,800         99,500           n.a. 99,500         10.56%
บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่** 80,000            3,800          83,800         70,000           5,600          75,600         - - - - - - -

2,165,000      258,240     2,423,240   2,235,000     251,000     2,486,000   2,110,000     225,700     2,335,700   2,059,500     -              2,059,500   -2.39%
OPE (Out of Pocket Expenses) : ไดแ้ก ่คา่เบีย้เลีย้ง คา่เดนิทาง คา่จัดท ารายงานงบการเงนิ และคา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีน ของผูส้อบบญัช ีเป็นตน้
หมายเหตุ
                   * คา่สอบบญัชลีดลงเนือ่งจาก BOI ครบอาย ุ(ในปี 2563 บจก.เจ.เอส.ว.ี เทคนคิอล และปี 2564 บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท)
                   ** ระหวา่งปี 2562 ไดม้มีตเิลกิกจิการของ บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่ ท าใหค้า่ตรวจสอบงบการเงนิลดลง
                   *** ระหวา่งปี 2561 บรษัิท เมฆา-เอส จ ากัด รว่มกับ บรษัิท เอ.ท.ีอ.ี เทเลคอม คอนสตรัคชัน่ จ ากัด ไดล้งนามจัดตัง้กจิการรว่มคา้ เอทอี-ีเมฆา (“กจิการรว่มคา้ฯ”) ขึน้ 
                           จงึท าใหค้า่สอบบญัชเีพิม่ขึน้จากมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ปี 2561 ซึง่อนุมัตไิว ้2,040,000 บาท

2564 (เสนอในครัง้นี)้256325622561
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ประธานสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นวา่ มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอธิ
พงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ คุณวิชัย รุจิตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จากบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็น
จ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,059,500 บาท  
 
วำระที่ 8  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
258,748,582.00 บำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้จ ำหน่ำย จ ำนวน 8,070,400 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00  บำท และ
แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ
จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 266,818,982.00 บาทเป็น 258,748,582.00 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 
8,070,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบรษิัทฯ คร้ังที่ 3 “ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน ARROW ESOP-W3” โดยปัจจุบันคงเหลือ
หุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 3,838,190 หุ้น จากจ านวนรวม 5,000,000 หุ้น) และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ือง
ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  จ านวน 258,748,582.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาท) 
 แบ่งออกเป็น 258,748,582 หุ้น  (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามัญ 258,748,582 หุ้น  (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย ไม่เกิดผลกระทบต่อ
บรษิัทฯ และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามรายละเอยีดข้างต้น 
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วำระที่ 7  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งและอนมุัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนญุำต ของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2564 
ประธานได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. 

ก าหนดว่า  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีของบรษิัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีของบรษิัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไป
นั้นจะเลือกกลับเข้าต าแหน่งอกีก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2564 และก าหนดจ านวนเงินค่า
สอบบัญชีประจ าปี 2564 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บรษิัทฯประจ าปี 2564 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผูส้อบบัญชีดังต่อไปนี้ 

รำยชื่อผู้สอบบัญช ีบจก. เอเอ็นเอส ออดิท* ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 
1.นายอธิพงศ์ อธิพงศส์กุล 3500 หรือ 
2.นายเสถียร วงศ์สนันท์   3495 หรือ 
3.นางสาวกลุธิดา ภาสุรกุล 5946 หรือ 
4.นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน 9445 หรือ 
5.นายวชิัย  รุจิตานนท์ 4054 

 * หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถึง กิจการร่วมค้าฯ) 
แต่งตั้งให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 

โดยก าหนดให้บคุคลใดบคุคลหนึง่เปน็ผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบรษิัทฯและบริษัทยอ่ยประจ าปี 
2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,059,500 บาท โดยแสดงค่าสอบบญัชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี้

 
บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ เป็นระยะเวลารวม 12 ปี โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
ช่วงปี จ ำนวน (ปี) ท่ีปฏิบัตหิน้ำท่ี ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญำต 

2552-2556 5 นายวชิัย  รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขที่ 4054 
2557 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 

2558-2562 5 นางสาวกลุธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 
2563 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 

หมายเหตุ : คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งข่าว ฉบับที่ 161/2561 เร่ืองปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียน
ผู้สอบบัญชี โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้นวรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เร่ิมบังคับใช้ 1 
มกราคม 2562 ซึ่งบรษิัทฯยังไม่เข้าข่ายดังกล่าว 
 

ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 
ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็น
ผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯได้เป็นอยา่งดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของบรษิัทฯ ทั้งนี้ ค่าสอบ
บัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด 
ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ ยวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯกับบริษัทผูส้อบบัญชี 

บรษัิท อัตราเตบิโต
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
ไมร่วม OPE

บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท + BOI * 1,000,000      129,340     1,129,340   1,020,000     109,400     1,129,400   1,040,000     116,200     1,156,200   980,000        n.a. 980,000       -5.77%
บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนคิอล + BOI * 640,000          63,190       703,190       660,000         55,000       715,000       640,000        51,500       691,500       640,000        n.a. 640,000       0.00%
บจก.เมฆา เอส 320,000          56,910       376,910       340,000         69,700       409,700       340,000        54,200       394,200       340,000        n.a. 340,000       0.00%
กจิการรว่มคา้ เอทอี-ีเมฆา *** 125,000          5,000          130,000       145,000         11,300       156,300       90,000           3,800          93,800         99,500           n.a. 99,500         10.56%
บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่** 80,000            3,800          83,800         70,000           5,600          75,600         - - - - - - -

2,165,000      258,240     2,423,240   2,235,000     251,000     2,486,000   2,110,000     225,700     2,335,700   2,059,500     -              2,059,500   -2.39%
OPE (Out of Pocket Expenses) : ไดแ้ก ่คา่เบีย้เลีย้ง คา่เดนิทาง คา่จัดท ารายงานงบการเงนิ และคา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีน ของผูส้อบบญัช ีเป็นตน้
หมายเหตุ
                   * คา่สอบบญัชลีดลงเนือ่งจาก BOI ครบอาย ุ(ในปี 2563 บจก.เจ.เอส.ว.ี เทคนคิอล และปี 2564 บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท)
                   ** ระหวา่งปี 2562 ไดม้มีตเิลกิกจิการของ บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่ ท าใหค้า่ตรวจสอบงบการเงนิลดลง
                   *** ระหวา่งปี 2561 บรษัิท เมฆา-เอส จ ากัด รว่มกับ บรษัิท เอ.ท.ีอ.ี เทเลคอม คอนสตรัคชัน่ จ ากัด ไดล้งนามจัดตัง้กจิการรว่มคา้ เอทอี-ีเมฆา (“กจิการรว่มคา้ฯ”) ขึน้ 
                           จงึท าใหค้า่สอบบญัชเีพิม่ขึน้จากมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ปี 2561 ซึง่อนุมัตไิว ้2,040,000 บาท

2564 (เสนอในครัง้นี)้256325622561
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ประธานสอบถามที่ประชุมผู้ถือหุ้นวา่ มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 
ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี้ 

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอธิ
พงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3495 
หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ คุณวิชัย รุจิตานนท์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4054 จากบรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็น
จ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,059,500 บาท  
 
วำระที่ 8  พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
258,748,582.00 บำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้จ ำหน่ำย จ ำนวน 8,070,400 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00  บำท และ
แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ
จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 266,818,982.00 บาทเป็น 258,748,582.00 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 
8,070,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบรษิัทฯ คร้ังที่ 3 “ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน ARROW ESOP-W3” โดยปัจจุบันคงเหลือ
หุ้นที่ยังไม่ได้จ าหน่าย 3,838,190 หุ้น จากจ านวนรวม 5,000,000 หุ้น) และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ือง
ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  จ านวน 258,748,582.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองบาท) 
 แบ่งออกเป็น 258,748,582 หุ้น  (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุ้นสามัญ 258,748,582 หุ้น  (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย ไม่เกิดผลกระทบต่อ
บรษิัทฯ และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้
จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามรายละเอยีดข้างต้น 
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ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ใดซักถาม 
 

ประธานจึงขอให้ทีป่ระชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏวา่ ผู้เข้ารว่มประชุมได้ลงคะแนนดงันี ้

มติท่ีลง 
จ ำนวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ ำนวนหุ้นที่มำร่วมประชุมและมี
สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 
ไม่เห็นด้วย 0 0 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266 ,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 
258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00  บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบรษิัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ 
 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะซักถามในประเด็นอื่นๆหรือไม่ 
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมใน

การประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบรษิัทฯจะรับไปพิจารณาในการด าเนินกิจการของบริษัทต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจ าปี 2564 
 
ปิดประชุม เวลา 15.05 น. 
 

  ลงชื่อ      ประธานในที่ประชุม 
            

  (ผศ.ดร.วิชัย  โถสุวรรณจินดา) 
 
 

ลงชื่อ  เลขานุการบรษิัท (ผู้บันทึกการประชุม) 
         (นายสมภพ จูโล่ห์ ) 
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สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 
 

รำยงำนประจ ำปี One report 2564 ของบรษิัทฯ พรอ้มงบกำรเงินรวม ประจ ำปี 2564  
สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564  ในรูปแบบ QR CODE 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
หมำยเหตุ 
บรษิัทฯได้จัดส่งระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเร่ืองดังกล่าว รวมทัง้สิง่ที่จะเสนอต่อทีป่ระชุม พร้อมรายละเอยีด
และเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆทางไปรษณย์ีลงทะเบียน 
 
โดยบรษิัทฯจัดท ารายงานประจ าปี One report เพื่อเป็นข้อมลูส าหรับผูถ้ือหุ้นทาง QR CODE ด้านบน 
หรือ URL : https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=ARROW&date=220426 


