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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2563 

บริษัท แอรโ์รว์ ซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2563 

ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง SILK 1-4 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 

นางผาสุก วีระพงษ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ว่า บริษัท มีผู้ถือหุ้น จ านวน 2,643 ราย 

นับเป็นจ านวนหุ้น 254,663,692 หุ้น (ตามรายช่ือผู้ถอืหุน้ท่ีมีสทิธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิด

สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันท่ี 27 พฤษภาคม 2563) ในการประชุมคร้ังน้ีมผีู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 

43 ราย และมีผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 23 ราย รวมท้ังสิ้น 66 ราย นับจ านวนหุ้น

รวมกันท้ังสิ้น 189,585,910 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.37 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 36. 

 หลังจากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

ซึ่งเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี  

 คณะกรรมการบริษัทมจี านวน 10 ท่าน ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.วชิัย  โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 

2. คุณเลิศชัย  วงค์ชัยสทิธ์ิ             กรรมการ /ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร/ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

ค่าตอบแทน 

3. คุณธานนิทร์  ตันประวัติ  กรรมการ /กรรมการผู้จัดการ /ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

4. คุณภาณุพงศ์  วจิิตรทองเรือง กรรมการ/ผู้อ านวยการสว่น Supply Chain 

5. คุณประครอง  นามนันทสิทธ์ิ  กรรมการ 

6. คุณธาราพงษ์ รุจิวงศ์  กรรมการ/ผู้อ านวยการสว่นปฏบัิตกิาร 

7. คุณสมภพ จโูล่ห์   กรรมการ / เลขานุการบริษัท / ผู้อ านวยการสว่นบัญช ีและการเงิน 

8. ดร.สุรเดช  จันทรานุรักษ์  กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคา่ตอบแทน 

9. คุณชนะ  สิงหรุ่์งเรือง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

10. คุณน าพล  เงินน าโชค  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

ดังนั้น กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของกรรมการท้ังหมดของบริษัท       

ผู้สอบบัญชี ท่ีเข้าร่วมประชุม คือ น.ส.กุลธิดา ภาสุรกุล จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี 5946 ท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมาย ท่ีเข้าร่วมประชุม คือ นายสุวัฑน์ พันตะกรุด 
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จากนั้น ผู้ด าเนนิการประชุม ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ตลอดจน

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมตใินแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรับทราบโดยท่ัว

กัน ดังนี ้

 

 วธีิการใชบั้ตรลงคะแนน 

- บัตรลงคะแนนจะจัดแยกให้เป็นแต่ละวาระ ซึ่งท่ีบัตรจะระบุไว้อยูแ่ลว้วา่เป็นบัตรใชส้ าหรับวาระใด จะตอ้งใชใ้ห้

ในวาระนั้น มเิชน่น้ันคะแนนเสียงจะไมต่รงตามวาระ 

- บัตรแตล่ะใบจะมชีอ่งลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีท่านประสงค์จะลงคะแนน จะมเีจ้าหนา้ท่ีไปเก็บใบ

ลงคะแนน มาเพื่อรวบรวมคะแนนและประกาศให้ทราบแต่ละวาระไป 

 

วธีิการลงมตใินวาระต่างๆ 

- ในการประชุมคร้ังนี้ ให้ถอืตามข้อบังคับของบริษัท คือ  ผู้ถอืหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวน

หุ้นท่ีถอือยู ่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสยีง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอกี

หนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงมติใดๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก

เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่ วาระท่ี 6  พิจารณาเห็นชอบ

ค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2563  จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไมน่อ้ยกวา่ 2  ใน 3  ของจ านวนเสียง

ท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  และวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ

บริษัท ข้อ 25 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไมน่้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุ้นท่ีมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

- การนับคะแนนเสียงในการลงมตใินท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถอืหุน้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง  ประธานจะถามและมเีจา้หน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถอืหุน้ท่ีเข้า

ร่วมประชุมเพื่อรวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมติให ้ทราบแต่ละวาระไป 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน  และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะน า

คะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกับ

คะแนนของผู้ถอืหุน้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง 

- ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เร่ิมแล้วผู้ถอืหุ้นมสีิทธิออกเสียงลง 

คะแนนได้ตามวาระท่ียังไม่ได้เริ่มพจิารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม 

ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระท่ีได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทได้มอบหมาย บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น 

จ ากัด ท าหน้าท่ีดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี   
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 ผู้ด าเนนิการประชุม ได้กลา่วเชญิตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแตไ่มม่ผีู้ถือหุน้ท่านใด

เสนอตัว  ผู้ด าเนินการประชุมจึงได้เชิญ นายสุวัฑน์ พันตะกรุด ท าหน้าท่ีสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงคร้ังนี้ โดย

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯขอเปลี่ยนวิธีการถามค าถาม จากการใช้ไมโครโฟนเป็นการเขียน

ค าถามลงในกระดาษ โดยจะมีเจ้าหนา้ที่เข้าไปเก็บกระดาษค าถามของท่าน 

ต่อจากนั้นผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ถึงระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด(มหาชน) แล้วในการประชุมคร้ังท่ี 3/2563 เมื่อ

วันท่ี 12 พฤษภาคม 2563  ดังนี้ 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทประจ าป ี2562 และแผนงานด าเนนิการในปี 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2562 

วาระที่ 4  รับทราบการจา่ยเงินปันผลจากก าไรสุทธิของผลการด าเนนิงานของบริษัทในปี 2562 

วาระที่ 5  พจิารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2563 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย 

  ประจ าป ี2563 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 

 

ตามข้อบังคับของบริษัท ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ผู้ด าเนินการ

ประชุมจึงเรียนเชญิ ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

 ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ

ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 

 บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันท่ี 26 เมษายน 2562 และได้จัดสง่รายงานการประชุม

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฎหมายก าหนด รวมท้ังได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์

ของบริษัท (www.arrowpipe.com) แล้ว  รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1 ในหนังสือ

เชญิประชุมท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแลว้ 

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 
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ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 189,586,511 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 601 หุ้น จึงมี ผู้ถือหุ้น

และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 68 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 189,586,511 หุ้น 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ครัง้ท่ี 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารท่ี  26 เมษายน 2562  ตามท่ีประธานฯ

เสนอ 

วาระที ่2          รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 และแผนงานด าเนินการในปี 2563 

 ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัต ิกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด าเนนิงานของบริษัท

ในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมรับทราบ 

 นายธานินทร์ ตันประวัติ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และแผนด าเนินการในปี 2563

โดยสรุปดังนี้ 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ 

(Duct) ท่อก่อสร้าง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัดจ าหน่ายท้ัง

ภายใน และต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจ าหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และผ่านตัวแทน

จ าหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และ

เจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่อสร้างท่ีจ าเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว และด้วยความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาท่ีเหมาะสม และมาตรฐานคุณภาพ

ของผลิตภัณฑจ์ากสถาบัน ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของ

ผู้ใช ้เป็นปัจจัยท่ีมีสว่นผลักดัน ให้กลุม่บริษัทมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง 

 กิจกรรม  CSR ของบริษัทในปี 2562 ท่ีผ่านมา 

• บริจาคเงินสนับสนุนงบประมาณเพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี พัฒนาอาชีพคนพิการให้กับศูนย์การศึกษาพิเศษ 

ประจ าจังหวัดปทุมธานี  ต าบลบางปรอก  อ าเภอเมอืงปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี  

• การมอบทุนการศึกษาให้แกบุ่ตรพนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย ประจ าป ี2562 จ านวน  198,000 บาท 

• บริจาควัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนโครงการวิจัยการออกแบบและก่อสร้างบ้านประหยัดพลังงานให้กับ

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุรี มูลค่ารวมประมาณ 257,300 บาท 
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• บริจาคข้อต่อท่อ PPR เพื่อพัฒนาอาคารสถานท่ี และระบบท่อน้ าภายในโรงเรียนให้กับโรงเรียนวัดหนองกะขะ

(บุญยิ่งประชานุกูล) ต าบลหนองหงส์ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี  

• สนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลพาน

ทองหนองกะขะ อ าเภอพานทอง  จังหวัดชลบุรี  

• สนับสนุนของขวัญและอุปกรณ์การเรียนเพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2562 ให้กับศูนย์พัฒนาเด็ก

เล็กทุง่สุเหร่าบางปลา ต าบลบางปลา  อ าเภอบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ    

• ทางบริษัทฯได้อนุเคราะห์เศษทอ่ เป็นท่อแป๊บร้อยสายไฟฟา้ขนาด 1 นิ้ว และท่อแป๊บร้อยสายไฟฟา้ขนาด 2 นิ้ว 

เพื่อท าศาลาอเนกประสงค์ให้วัดเนนิสัก ต าบลนาเริก อ าเภอพนัสนคิม จังหวัดชลบุรี มูลค่ารวม 61,633 บาท   

• บริษัทฯ จัดโครงการส านึกรักบ้านเกิดโดยมอบค่าเดินทางกลับบ้าน และของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 

โครงการในอนาคต/การลงทุน 

1. ปรับปรุงเครื่องจักรและเทคโนโลย ีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพส าหรับการผลิตท่อร้อยสายไฟฟา้ 

2. โครงการสร้างคลังสนิค้าเพื่อใชเ้ป็นศูนย์กระจายสนิค้าแหง่ใหม ่ 

3. ลงทุนดา้นเครื่องจักรในการผลิตท่อส่งลมชนดิแผ่นโฟม ด้วยการซือ้เครื่องจักรท่ีมีเทคโนโลยีใหม่ 

 

ความคบืหน้าเกี่ยวกับการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียนไทย มีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งท าให้ผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย

ประจ าปี 2562 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 90 (เกณฑ์ดีมาก) อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีนโยบายท่ีจะ

พัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในหมวดการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน และหมวดความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ เพื่อให้มคีะแนนโดยรวมเพิ่มขึ้น 

 

ความคบืหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแบบประเมนิตนเองฯ

ซึ่งมีประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนาม ร่วมกับรายงานของผู้ตรวจสอบภายในแลว้ 

มีมติอนุมัติด าเนินการยื่นขอค ารับรองต่อประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ

ทุจริต และผ่านการพิจารณาในโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ประจ าปี 

2562 แล้ว (มผีลตัง้แต ่21 พฤษภาคม 2562 – 20 พฤษภาคม 2565 และจะมกีารยื่นขอต่ออายุก่อนวันครบก าหนด) 

ท้ังนี ้บริษัทมนีโยบายปฏบัิตติามมาตรการตอ่ตา้นคอร์รัปชั่นท่ีมีการประกาศไว้ และท่ีจะมีการประกาศเพิ่มเติม 

รวมถึง มีการสื่อสารถึงพนักงาน จัดท าสารสนเทศแจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการตอ่ต้าน

ทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในรูปแบบคู่มือพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท 

รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) นอกจากนี้บริษัทมกีารจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และคู่ค้า 

เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น

บุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการด าเนนิการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อตา้นคอร์รัปชั่นท่ีได้ประกาศไว้ 

และรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี 
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ประธานสอบถามที่ประชุมเพิ่มเตมิวา่ มผีู้ใดจะสอบถามหรอืไม ่

 

นายอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถอืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถาม ดังนี้  

1. หนี้ระยะยาวท่ีกู้เพิ่ม บริษัทน าไปใชท้ าอะไร 

2. สตอ๊คสนิค้าคงเหลอื มกีารบริหารอย่างไร ในสภาวะค่าเงนิบาทแข็ง  ราคาเหล็กลดลง  ราคาน้ ามันลดลง 

3. Back log รับรู้รายได้ 

4. ความคืบหนา้งบลงทุน ศูนยก์ระจายสินค้า ทอ่ลม การสง่ออก 

5. ความคืบหนา้งานรถไฟฟ้าท่ีคาดวา่จะได้ 

6. ก าลังการผลิตในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากปัญหาอสังหาริมทรัพย์อย่างไร 

7. ผลการประกอบการลดลงจากปัญหาโควดิ 19  คาดว่าจะดีขึ้นในอนาคตหรือไม่ 

 

คุณธานนิทร์ ตันประวัต ิกรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงวา่ 

1. ปัจจุบันมหีนี้ระยะยาวเพิ่มขึ้นเล็กน้อย เป็นของบริษัทยอ่ยมสีัดสว่นไมม่ากนัก เพื่อลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 

2. เป็นการบริหารช่วงท่ีมีความเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบเป็นส าคัญ ท่ีผ่านมาบริษัทเก็บวัตถุดิบเป็น

จ านวนมาก จึงใช้พื้นท่ีในการเก็บวัตถุดิบ ซึ่งส่วนหนึ่งได้ท าการแปรรูปเพื่อลดพื้นท่ีจัดเก็บสต๊อควัตถุดิบ  

มีการเก็บสินค้าส าเร็จรูปเป็นส่วนหนึ่ง และเก็บวัตถุดิบเหล็กส่วนหนึ่ง การวางแผนช่วงเปลี่ยนถ่ายของ

ทุกๆปี ท้ังในเร่ืองของราคาตลาดของเหล็กจะมีความผันผวน บริษัทมีการประเมินและวางแผนการจัดซือ้ 

ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน การบริหารพื้นท่ีให้เหมาะสม โดยแปรรูปวัตถุดบิจากเหล็กม้วนมาเป็น

ผลิตภัณฑ ์ซึ่งคาดวา่จะมีความสอดคล้องกับการใชว้ัตถุดบิในช่วงตน้ปี  

3. บริษัทยังมี Back log มากกวา่ 1,000 ล้านบาท และปริมาณค าสั่งซือ้ในปี 2563 ยังไม่มีความเปลี่ยนแปลง

มากนัก บริษัทยังบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยน และของราคาเหล็ก ได้ตาม

แผนงาน 

4. บริษัทได้มีการลงทุนในศูนย์กระจายสินค้า เพื่อสนับสนุนการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้สะดวกยิ่งขึ้น 

บริษัทยังลงทุนในเคร่ืองจักรในระดับปกติ และการจ าหน่ายท่อลม และการส่งออกยังมีการจ าหน่ายได้

ตามปกต ิ

5. รายได้จากรถไฟฟ้าไม่ใช่รายได้หลักของบริษัท ซึ่งแต่ละปีมีรายได้จากรถไฟฟ้าในสัดส่วนประมาณ 100 

ล้านบาท เท่านัน้ แตใ่นปีนี้เองจากปัญหาในปัจจุบัน รวมท้ังปัญหาแรงงานท่ีขาดแคลน ก็ท าให้งานรถไฟฟา้

ส าหรับปี 2563 ค่อนข้างล่าช้า อย่างไรก็ตามความคืบหน้าของงานรถไฟฟ้าท่ีจะได้รับ บริษัทได้รับค าสั่ง

ซื้อใน Backlog 1,000 ล้านบาทนี้ มีค าสั่งของงานรถไฟฟา้ด้วยแลว้ 

6. ปัจจุบันก าลังการผลิตใน 5 ผลิตภัณฑ์ บริษัทใช้ก าลังการผลิตอยู่ท่ีประมาณ 70% หลักๆเป็นการผลิตท่อ

ร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเป็น 60% ของรายได้ ซึ่งการใช้ก าลังการผลิตปีท่ีแล้วอยู่ท่ี 70% จึงไม่ได้รับผลกระทบ

จากปัญหาอสังหาริมทรัพย์แต่อยา่งใด และยังไม่มีความจ าเป็นมากนักในการเพิ่มก าลังการผลิต  

7. กรณีการระบาดของไวรัสโควิด-19 เกิดผลกระทบบ้าง ในไตรมาสแรกจะเห็นได้ว่ามีผลประกอบการท่ีดี 

เนื่องจากว่าภาวะเหล็กในตลาดมีราคาต่ าลง วัตถุดิบมีราคาค่อนข้างเสถียรภาพ รวมท้ังเงินบาทแข็งค่า 

ส่งผลให้บริษัทบริหารจัดการตน้ทุนได้ดี บริหารจัดการสต๊อควัตถุดิบจ านวนมากเพื่อรองรับหรือลดความ

เสี่ยงให้กับ Backlog ท่ีบริษัทได้รับมา โดยโควิด-19 ส่งผลกระทบทางอ้อมในด้านธุรกิจก่อสร้างถดถอย  
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ในปี 2563 บทวิเคราะห์บางธนาคารมองว่าธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถดถอย 1% แต่ธุรกิจท่ีถดถอยจะเป็น

ภาคเอกชน ส่วนธุรกิจท่ีมาทดแทนจะเป็นงานก่อสร้างของภาครัฐ เป็นงานโครงสร้าง นั้นหมายถึงว่า

ผลกระทบจากโควิด-19 เป็นการกระทบธุรกิจก่อสร้างไม่มาก บริษัทอาจได้รับผลกระทบแต่จะช้ากว่า

ธุรกิจอื่น ท้ังน้ีขึน้อยูก่ับนโยบายการกระตุ้นธุรกิจก่อสร้างของภาครัฐว่าจะกลับมาได้เร็วหรือไม่  

 

ไมม่ีผู้ใดสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมได้รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมตรัิบทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ น าเสนองบการเงินประจ าปี 2562 ต่อท่ี

ประชุม 

 นายธานินทร์ ได้รายงานรายละเอยีดเกี่ยวกับงบการเงินประจ าป ี2562 ตอ่ท่ีประชุมดังนี้ 

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น  งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ท่ีได้จัดท าขึ้นตาม

หลักการบัญชท่ีีรับรองท่ัวไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญช ีและ

ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจ าป ี2562  ท่ีบริษัท ฯ ได้จัดสง่ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พรอ้มหนังสือเชญิประชุมแล้ว 

ผลการด าเนินงานในปี 2562 บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย

และบริการ เป็นจ านวนเงิน  1,450.74  ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน 925.18 ล้านบาท รายได้จากการขายของบริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จ ากัด จ านวน 407.89 ล้านบาท และท่ี

เหลอืเป็นรายได้จากงานบริการ จ านวน 117.66 ล้านบาท โดยสรุปคือ 

1. รายได้จากการขาย 1,333.08 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 6.45% ส่วนใหญ่เป็นรายได้เพิ่มขึ้นจากท่อ

เหล็กร้อยสายไฟฟ้า โดยในกลุ่มท่อระบายอากาศ ท่อส าหรับงานก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน และ

อุปกรณ์ส าหรับงานก่อสร้างระบบ post-tension มีอัตราเติบโตประมาณ 10.1% ส่วนใหญ่เป็นรายได้

เพิ่มขึ้นจากทอ่ส าหรับงานก่อสร้าง อุปกรณส์ าหรับงานก่อสร้างระบบ post-tension และท่อร้อยสายไฟฟา้

ใตด้ิน เนื่องจากงานก่อสร้างสาธารณูปโภคยังมกีารขยายตัว 

2. รายได้จากการบริการ 117.66 ล้านบาท เกิดจาก บจก.เมฆา-เอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายได้ลดลงจากปี

ก่อน เนื่องจากเน้นการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค อย่างไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

(รายงานประจ าปี หน้า 48) บริษัทย่อยมีงานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ จ านวน 5 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานท่ียัง

ไม่เรียกเก็บรวม 291.31 ล้านบาท มีก าหนดส่งมอบภายในปี 2563 เป็นจ านวน 173.25 ล้านบาท และปี 

2564 จ านวน 118.06 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าบริษัทยอ่ยจะสามารถสง่มอบงานได้ทันตามสัญญา 
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3. รายได้อื่น จ านวน 16.49 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ ก าไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ ดอกเบ้ียรับ เป็นต้น 

 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ก าไรขั้นต้นจากการขายและบริการเพิ่มขึน้ 65.77 ล้านบาท หรืออัตราก าไรขั้นต้นต่อรายได้รวมเพิ่มขึ้นร้อยละ 

21.48 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ 

ตน้ทุนวัตถุดิบเหล็กในตลาดโลกปรับตัวลดลงและมีเสถียรภาพขึน้ในปี 2562 โดยบริษัทมนีโยบายเพิ่มยอดขาย

เพื่อให้ผลิตสินค้าได้เต็มก าลังผลิต ปรับราคาขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการรักษาอัตรา

ก าไรขั้นตน้ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้ 

อย่างไรก็ตามต้นทุนขายและบริการของบริษัทย่อยยังคงอยู่ในระดับสูง เนื่องจากการลงทุนบางโครงการของ

บริษัทย่อยยังไม่บรรลุเป้าหมาย และงานบริการของบริษัทย่อยมีภาวะการแข่งขันสูง โดยราคาวัสดุและค่าแรงของ

โครงการก่อสร้างอยู่ในอัตราสูง 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ และค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ค่าใช้จ่ายขายและบริการลดลง 0.29 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 0.46 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่

เกิดจากค่าขนสง่สินค้าซึ่งลดลงตามยอดขาย 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น 2.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.43 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก

ค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทย่อยเพิ่มขึน้จากหนี้สงสัยจะสูญ และการลดลงของค่าใช้จ่ายส ารองการจ่ายโดยใชหุ้้น

เป็นเกณฑ์จากโครงการ ESOP-W2 และ ESOP-W3 ของบริษัท อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีการลงทุนในทรัพย์สินท าให้มี

ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สนิเพิ่มขึ้น 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2562 เป็นจ านวน 187.38 ล้านบาท คิดเป็น 12.8% ของรายได้

รวม ซึ่งเพิ่มขึ้น 43.10 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 29.87 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งมีก าไรสุทธิ 

144.28 ล้านบาท มสีาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของก าไรขั้นตน้ โดยมีคา่ใชจ้่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นนอ้ยกว่าก าไรขั้นตน้ท่ี

เพิ่มขึ้น 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  ปี 2562 

 สินทรัพย์รวม จ านวน 1,566.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 คิดเป็นประมาณ 92.3 ล้านบาท หรือเติบโต 

6.3% ส่วนใหญ่เกิดจากการมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น รวมถึงเงินจ่าย

ล่วงหนา้ และเงินประกันการน าเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 

 หนี้สิน จ านวน 378.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.1 ล้านบาท คิดเป็น 3.9% ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะยาว

ส าหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  จ านวน 1,187.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 78.1 ล้านบาท คิดเป็น 7.0% ส่วน

ใหญ่เกิดจากก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 80.1 ล้านบาท (จากก าไรสุทธิปี 2562 หักด้วยส ารองตามกฎหมาย 0.5 ล้านบาท เงิน

ปันผลจ่ายในปี จ านวน 126.87 ล้านบาท) โดยมีทุนช าระแลว้เพิ่มขึ้น และมีส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพิ่มขึ้น รวมถึงมีส ารองการ

จ่ายโดยหุน้เป็นเกณฑ์จาก ESOP-W2 และ ESOP-W3 เพิ่มขึ้น 
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            หลังจากนายธานินทร์ ชีแ้จงแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น สอบถาม 
 

นายเกียรต ิ สุมงคลธนกุล  ผู้ถอืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพิ่มขึ้น  8.04 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม เป็นการต้ังของลูกค้ากลุ่มใดบา้ง เพราะ

อะไร และการตัดหนี้สูญ 2.6 ล้านบาท เป็นหนี้สูญของลูกค้าท่ีคดีสิ้นสุดแล้วใช่หรือไม่  ส่วนลูกหนี้ค้าง

มากกวา่ 6 เดอืนมกีารบริหารจัดการอยา่งไร 

2. ค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้ลดลง มกีารตัง้ในปี 2562 แต่ในปี 2561 ไมม่รีายการนี ้เพราะสาเหตุอะไร 

3. ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุมตดิลบในปี 2562 จ านวน 17.3 ล้านบาท จากที่เป็นบวก 0.4 ลา้นบาทเป็น

เพราะอะไร 

คุณธานนิทร์ ตันประวัต ิกรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงวา่  

1. หนี้สงสัยจะสูญท่ีเพิ่มขึ้น 8.04 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ซึ่งส่วนใหญ่ยังเป็น

ลูกค้าท่ีเรียกเก็บได้อยู่แต่มีระยะเวลาเรียกเก็บนานกว่าท่ีก าหนด ส่วนหนี้สูญ 2.6 ล้านบาท เป็นหนี้สูญจริงท่ี

คดีสิ้นสุดแล้ว ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีลูกค้าท่ีเป็นตัวแทนจ าหน่ายเป็นร้านค้าท่ีปิดกิจการไป และส่วนใหญ่ของ

รายได้ของบริษัทมาจากร้านค้าตัวแทนจ าหน่าย มีปัญหาหนี้สงสัยจะสูญไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นปัญหามาจาก

บริษัทรับเหมาหรือผู้รับเหมาท่ีผิดนัดช าระหนี้ แต่ลูกหนี้ท่ีค้างช าระมากกวา่ 6 เดือน ปัจจุบันก็ยังมี แต่บริษัทมี

การใช้ระบบควบคุมยอดขาย โดยจะมีลูกค้าท่ีซื้อเงินสด และลูกค้าเครดิตซึ่งทุกรายจะมีวงเงินการซื้อสินค้า 

บริษัทใชร้ะบบมาควบคุมลูกค้า จะแยกกลุ่มลูกค้าที่มคีวามสามารถในการช าระหนี้ และจ ากัดวงเงินกับลูกค้าท่ี

ช าระเงินล่าช้า ส่วนใหญ่เป็นลูกค้ากลุ่มท่อร้อยสายไฟฟ้า ซึ่งเมื่อด าเนินการแล้วลูกค้าไม่สามารถเปลี่ยนตรา

สินค้าถ้าติดตัง้ไปแลว้ ดังนัน้ หากลูกค้าช าระล่าชา้ก็ไมส่ามารถเปิดบิลขายเพื่อสง่มอบสินค้าล๊อตใหม่ได้ บริษัท

ได้ใชว้ธีิน้ีในการจัดการกับลูกค้าที่ผ่านมา  ส่วนลูกค้ากลุ่ม Dealer ไมค่่อยพบการค้างช าระหนี้เป็นเวลานาน ซึ่ง

กม็กีารก าหนดเอาไว้เชน่เดียวกันวา่หากไมม่กีารช าระบริษัทจะไมม่กีารสง่มอบสินค้าให้ 

2. ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงก าหนดขึน้ตามมาตรฐานบัญช ีซึ่งเป็นไปตามอายุของสินค้า อย่างไรก็ตามมูลคา่สินคา้

ท่ีลดลงมีจ านวนไม่มีนัยส าคัญ และบริษัทมีลูกค้าบางรายหรืองานบางประเภทสามารถใช้สินค้าดังกล่าวได้ 

โดยบริษัทมีความพยายามในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้ดีขึ้น เพื่อจะท าให้คา่เผื่อดังกล่าวลดลง 

3. ส่วนได้เสียท่ีไม่มอี านาจควบคุมตดิลบ จ านวน 17.3 ล้านบาท  เนื่องจากบริษัทยอ่ยขาดทุนในปี 2562 ส่งผลถึง

งบการเงินรวมปี 2562 ตดิลบ  

  นายอนุ วอ่งสารกจิ  ผู้ถอืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดังนี้  

1. มกีารตัดจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไม่มตีัวตนหรือไม่ 

2. มผีลกระทบมาตรฐานการบัญชฉีบับใหม ่หรอืไม่ 

3. ในสว่นการลงทุนกองทุนรวม บริษัทมกีารวางแผนอย่างไร 

4. ได้รับเงินให้กูย้มืจากบริษัทท่ีเกี่ยวข้องครบถ้วนหรือยัง 

5. มกีารขายทรัพย์สนิถาวรหรือไม่ 
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คุณธานินทร์ ตันประวัต ิกรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงวา่ 

1. ไม่มกีารตัดจ าหนา่ยสนิทรัพย์ไม่มตีัวตน 

2. ผลกระทบมาตรฐานการบัญชฉีบับใหม่ มผีลกระทบกับเราบ้าง คือบริษัทมคี่าใชจ้่ายบริหารท่ีต้องจ่ายค่า

คอมมิชชั่นการค้า ปัจจุบันในปี 2563 จะตอ้งน าไปตัดยอดขายท าให้ยอดขายดูเหมอืนจะลดลง ส่วนมาตรฐาน

อื่นๆ เร่ืองสัญญาเช่าจะท าให้มีทรัพย์สินและหนีส้ินเพิ่มขึ้นในมูลค่าใกล้เคียงกัน จึงไมไ่ด้มผีลกระทบมากนัก  

3. ส าหรับการลงทุนในกองทุนรวม โดยปกติเมื่อคณะกรรมการมีมตใิห้จ่ายเงินปันผล ท้ังระหว่างกาล หรือจ่ายเงิน

ปันผลปกติของแต่ละปี บริษัทจะทยอยสะสมเงินไว้ในกองทุนรวมตราสารเงินท่ีได้รับผลตอบแทนพอสมควร

และมีความเสี่ยงต่ า เพื่อโอนออกในวันท่ีประกาศจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทยังไม่มนีโยบายลงทุนกองทุนรวมโดย

วัตถุประสงค์อื่น  

4. ในส่วนของเงินกู้ยืมกับบริษัทย่อย ณ วันนี้ บริษัทย่อยยังมีทุนช าระแล้วไม่สูงขณะที่ยังมีการเติบโต จึงต้องการ

เงินทุนหมุนเวยีน และจากผลประกอบการท่ียังไม่แข็งแรง การให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทย่อย จึงยังคงมคีวามจ าเป็น

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการด าเนินงานท้ังบริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และบริษัท เมฆา-เอส โดยเมื่อผลการ

ด าเนนิงานดขีึน้ และมีกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทจะทยอยได้รับเงินกู้คนื ระหว่างนี้บริษัทยังคงได้รับดอกเบ้ีย

เงินกู้ดังกล่าว 

5. บริษัทไมม่กีารขายทรัพย์สนิถาวรท่ีมีนัยส าคัญ 

ไมม่ีผูใ้ดสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 189,702,702 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

ในวาระนีม้ผีู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 116,191 หุ้น จึงมีผู้ถอืหุน้

และผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 76 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 189,702,702หุ้น 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน มมีติ

อนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 
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วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิของผลการด าเนนิงานของบริษทัในปี 2562 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายธานนิทร์ ตันประวัต ิกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชีแ้จงต่อท่ีประชุม 

 นายธานินทร์ ได้ชี้แจงว่า  บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตาม

กฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมี

นัยส าคัญ 

 ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. ก าหนดวา่ เงินปันผลจะตอ้งจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 ก าหนดวา่ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลให้แกผู่้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฎแก่กรรมการวา่ บริษัทมกี าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นน้ันได้ และ

เมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50. ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไร

สุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไมน่อ้ยกว่าร้อยละสบิของทุนจดทะเบียน 

 และจากผลการด าเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงิน เฉพาะกิจการจ านวน 

182,003,032.75 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไร

สุทธิ หลังจากหักส ารองตามกฎหมายและกันส ารองอื่น(ถ้ามี) จึงเสนอให้จัดสรรก าไรโดยการจ่ายปันผลระหว่างกาล

จากก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาทรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 140,026,444.10 บาท โดยบริษัทได้มี

การจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นครบแลว้ จ านวน 2 ครัง้ 

 คร้ังท่ี 1 เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 253,748,582 หุ้น 

เป็นเงินท้ังสิ้น 38,062,287.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตรา

หุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 25,374,858.20 บาทและของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 

(Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12,687,429.10 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับ

การเครดิตในการค านวณภาษเีงินปันผลตามมาตรา 47 ทวแิห่งประมวลรัษฎากร 

 คร้ังท่ี 2 (คร้ังสุดท้าย) เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 

254,910,392 หุ้น เป็นเงินท้ังสิ้น 101,964,156.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริม

การลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 76,473,117.60 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา

ไม่ได้รับการเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผล และก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอั ตราร้อยละ 20 

(Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 25,491,039.20 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับ

การเครดิตในการค านวณภาษเีงินปันผลตามมาตรา 47 ทวแิห่งประมวลรัษฎากร 

 ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาล

ครบถ้วนแลว้ โดยจะมีการแจ้งท่ีประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 เพื่อรับทราบ 
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โดยเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญช ี2562 กับปีท่ีผ่านมา ได้ดังนี้ 
รายการ ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 (ปีท่ีผ่านมา) 

ก าไรสุทธิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 182,003,032.75 131,659,932.21 

จ านวนหุ้นช าระแล้ว 254,910,392 253,748,582 

เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) จ่ายจาก (BOI / Non-BOI) 0.55 (0.40/0.15) 0.50 (0.35 /0.15) 

 เงนิปันผลระหวา่งกาล ครั้งท่ี 1 0.15 (0.10/0.05) 0.15 (0.10/0.05) 

 เงนิปันผล/ เงนิปันผลระหวา่งกาล ครั้งท่ี 2  0.40 (0.30/0.10) 0.35 (0.25/0.10) 

รวมเงนิปันผลจ่ายท้ังส้ิน (บาท) 140,026,444.10 126,874,291.00 

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ* (ร้อยละ) 76.94** 96.37** 

หมายเหตุ * เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

ส ารองตามกฎหมาย 

**  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เน่ืองจากบริษัทต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งยังให้การสนับสนุนบริษัท

ด้วยดีมาตลอด ในขณะที่บริษัทยังมีสภาพคล่องเพยีงพอในการด าเนินธุรกิจเน่ืองจากบริษัทยังมกี าไรสะสม และก าไรสุทธิจากบริษัทย่อย

ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้ 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมเพิ่มเตมิวา่ มผีูใ้ดจะซักถามหรือไม่ 

นายอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถอืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามดังนี้  

1. ม ีESOP หรือไมใ่นปีนี้ และมีเงินส ารองเพิ่มขึ้นหรือไม่ 

2. อัตราเงนิปันผลลดลง มีแผนเกบ็เงินไวรั้กษาสภาพคล่องอย่างไร 

3. BOI เหลอือีกกี่ปี กี่ฉบับ 

คุณธานนิทร์ ตันประวัต ิกรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงวา่  

1. บริษัทม ีESOP-W2 และ ESOP-W3 มรีาคาใชส้ิทธิ 15.40 บาท (หลังปรับสิทธิ) และ 7.55 บาท ตามล าดับ โดย

ในปี 2563 ESOP-W2 จะครบก าหนดให้ใช้สิทธิได้ร้อยละ 100 ของจ านวน 8.0 ล้านหน่วย และ ESOP-W3 จะ

ครบก าหนดให้ใช้สิทธิได้ร้อยละ 60 ของ จ านวน 5 ล้านหน่วย ซึ่งหากราคาตลาดสูงกว่าราคาใช้สิทธิ อาจมี

การใช้สิทธิได้ ณ วันนี้ ราคาหุ้นในตลาดตกลง จึงมีพนักงานท่ีใช้สิทธิมีจ านวนไม่มากนัก โดยวัตถุประสงค์ของ 

ESOP ท่ีมอบให้กับพนักงานก็เพื่อเป็นขวัญก าลังใจในการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาองค์กร ส่วนเงินกองทุนส ารอง

เลีย้งชีพ เป็นการสะสมเงินเพื่อใชใ้นวัยเกษียณ โดยเป็นระบบสมัครใจ และมีอัตราการส่งเงินสมทบแน่นอน ยัง

ไมม่นีโยบายในการปรับเงินสมทบเพิ่มขึ้น  

2. อัตราจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยพิจารณาจากอัตราจ่ายเงินปัน

ผลต่อหุ้น และจ านวนเงินรวมท่ีพึงจะจ่ายโดยไม่กระทบกับเงินทุนหมุนเวียน ซึ่งปี 2562 ได้จ่ายเงินปันผล

ระหว่างกาลเป็นมูลค่ารวมสูงกว่าปีก่อนหน้าเล็กน้อย แต่อัตราจ่ายเงินปันผลลดลงเนื่องจากอัตราก าไรสุทธิ

ของงบการเงินเฉพาะกิจการดีขึ้นมากกว่า นอกจากนี้การจ่ายเงินปันผลยังพิจารณาจากฐานะการเงินของ

บริษัท ซึ่งท่ีการจ่ายเงินปันผลผ่านมาบริษัทไมม่ผีลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวยีน และการขยายกิจการ 

3. ในปี 2563 บริษัทมี BOI ท่ียังไม่หมดอายุบัตร แต่ครบวงเงินแล้ว 1 ฉบับ แต่ยังมี BOI ท่ีจะเร่ิมใช้สิทธิในปีนี้ 1 

ฉบับ บริษัทพยายามขอบัตรส่งเสริมใหม่ๆ เพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี ไม่ว่าจะในทางนวัตกรรม หรือ

ด้านอ่ืนๆตามข้อก าหนด BOI เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดแกบ่ริษัท 
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เมื่อไม่มผีู้ซักถามอื่น ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมรับทราบการจา่ยเงินปันผลจากก าไรสุทธิของผลการด าเนนิงาน

ของบริษัทในปี 2562 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมมีมตรัิบทราบการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของผลการด าเนนิงานของบริษัทในปี 2562 

 

วาระที่ 5 พิจารณาเห็นชอบการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุก

ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอยา่งนอ้ยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้

เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปี

แรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตาม

วาระนั้นจะใชว้ธีิจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีตอ่ๆ ไปให้กรรมการท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และ

หากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งใน

คราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ท้ังนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับ

ต าแหนง่ใหมอ่กีก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพน้จากต าแหน่งตามตามวาระ 4 ทา่น ดังนี้ 

1. ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ 

2. นายน าพล เงนิน าโชค   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายธานินทร์ ตันประวัต ิ กรรมการผู้จัดการ /กรรมการบริหาร 

4. นายสมภพ จูโล่ห์   กรรมการ / กรรมการบริหาร /เลขานุการบริษัท 

 

 (กรรมการท่ีถึงคราวตอ้งพ้นจากต าแหนง่ตามวาระได้ออกจากห้องประชุม) 

 ดร.สุรเดช  จันทรานุรักษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ท าหน้าท่ีแทนประธานกรรมการบริษัทฯ กล่าวว่า

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาคัดเลือก

เป็นกรรมการ  ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยได้ประกาศในเว็ปไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท 

รวมท้ังแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2562 จนถึง

วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มผีู้ถอืหุน้รายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดังกล่าว 

ท้ังนี ้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไมร่วมผู้มสี่วนได้เสีย ได้กลั่นกรองและพจิารณา

คุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็น

ว่า ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา นายน าพล เงินน าโชค นายธานินทร์ ตันประวัติ และนายสมภพ จูโล่ห์ กรรมการท้ั ง 4 

ท่านได้ปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถเช่ียวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีประวัติ

การท างานท่ีดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และ

ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ และผู้ถอืหุน้ตลอดมา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พจิารณาแล้ววา่บุคคลท่ีจะ

เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อกีทัง้ยังเป็นผู้

มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงได้ เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อ

พจิารณาให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการท้ัง 4 ทา่นกลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง 
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 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรอืไม ่

- ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

ดร.สุรเดช จึงขอให้ท่ีประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ

เป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันท้ัง 4 ท่าน และประกาศคะแนนเป็นรายบุคคล 

 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

5.1 อนุมัตแิตง่ตัง้ ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 189,702,702 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

5.2 อนุมัตแิตง่ตัง้ นายน าพล เงนิน าโชค เป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 189,702,590 99.9999 

ไม่เห็นด้วย 112 0.0001 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

5.3 อนุมัตแิตง่ตัง้ นายธานินทร์ ตันประวัติ เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 188,186,702 99.2009 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 1,516,000* 0.7991 

บัตรเสีย 0 0 

5.4 อนุมัตแิตง่ตัง้ นายสมภพ จูโลห่ ์เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 189,564.602 99.9272 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 138,100* 0.0728 

บัตรเสีย 0 0 

              หมายเหตุ* จ านวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจ านวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ 
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มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

เห็นชอบการเลอืกตัง้ ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา นายน าพล เงนิน าโชค นายธานินทร์ ตันประวัต ิและนายสมภพ จูโลห่์ 

ด ารงต าแหนง่กรรมการอกีวาระหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 

( ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ท้ัง 4  ท่าน ได้กลับเข้ามาในหอ้งประชุม) 

 

วาระที่ 6        พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

ประธานได้มอบหมายให้คุณธานินทร์ชี้แจงและด าเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้  ว่า ตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. ก าหนดว่า การจ่าย

ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

เสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 

ท้ังนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พจิารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนท่ีสอดคล้องกับภาระหนา้ที่ และ

ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัว

ทางธุรกิจและการเตบิโตดา้นผลการด าเนนิงานของบริษัทฯแลว้ จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 เบ้ียประชุมของกรรมการ 

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ 
ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) 

(บาท) 
ปี 2562 (ปีที่ผา่นมา) 

(บาท) 
เบ้ียประชุมของกรรมการ ตอ่การประชุม 1 ครัง้ ตอ่การประชุม 1 ครัง้ 

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

เบ้ียประชุมของกรรมการชุดยอ่ย ตอ่การประชุม 1 ครัง้ ตอ่การประชุม 1 ครัง้ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ* 15,000 15,000 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 12,500 12,500 
- กรรมการสรรหาฯ 10,000 10,000 
 (ไมเ่ปลี่ยนแปลง)  

หมายเหตุ *  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออก

เสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

 ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ

เพิ่มขึ้น ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการด าเนนิงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 

ค่าตอบแทนรายป ี
ปี 2563 (ปีทีเ่สนอ) 

(บาทต่อคน) 
ปี 2562 (ปีที่ผา่นมา) 

(บาทต่อคน) 
- ประธานกรรมการ(1 ท่าน) 180,000 180,000 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ทา่น) 180,000 180,000 
- กรรมการตรวจสอบ (2 ทา่น) 180,000 180,000 
 (ไมเ่ปลี่ยนแปลง)  
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 ผลประโยชนอ์ื่นๆ 

o ไมม่กีารจ่ายคา่ตอบแทนอ่ืน หรอืผลประโยชนอ์ื่น แก่กรรมการอิสระ 

o กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร มีความ

ประสงค์ไม่รับเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนรายปี ในฐานะกรรมการบริษัท 

o ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2560 และท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้

จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 และ ESOP-W3 ตามล าดับ ให้แกก่รรมการบริหารบางทา่น 

 ได้มีการน าเสนอวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2563 แลว้ 

 กรรมการอิสระได้งดเวน้การเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการท่ีตนเองมีสว่นได้เสีย 

 

ประธานในท่ีประชุมในวาระนีไ้ดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานในท่ีประชุมในวาระนีจ้ึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 189,702,702 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมตอินุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2563 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประจ าป ี2563 

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 57. ก าหนดว่า  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชี

ของบริษัท ผู้สอบบัญชผีู้ซึ่งออกไปนัน้จะเลือกกลับเข้าต าแหน่งอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งต้ัง

ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อ

พิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2563 โดยมีรายชื่อของบุคคลท่ีเป็น

ผู้สอบบัญชดีังตอ่ไปน้ี 

 

รายช่ือผู้สอบบัญชีบจก. เอเอน็เอส ออดิท* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่

1. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล 3500 หรือ 

2. นายเสถียร วงศส์นันท์   3495 หรือ 

3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 หรือ 

4. นายยุทธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน 9445 หรือ 

5. นายวิชัย  รุจิตานนท์ 4054 
* หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว ์ซนิดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก ่บจก.เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถงึ กจิการร่วมคา้ฯ) แต่งต้ังให้ 

บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท 
 

โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้สอบบัญช ีแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยประจ าป ี2563 และก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าป ี2563 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,150,000 บาท โดยแสดงค่า

สอบบัญชยีอ้นหลัง 3 ปี ดังนี้ 

 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลารวม 11 ปี โดยมี

รายละเอยีด ดังนี ้

บรษัิท อัตราเตบิโต

คา่สอบบญัชี OPE รวม

คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม

คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม

คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม

ไมร่วม OPE

บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท + BOI 980,000        142,040        1,122,040    1,000,000      129,340     1,129,340   1,020,000     109,400     1,129,400   1,040,000     n.a. 1,040,000   1.96%

บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนคิอล + BOI * 610,000        81,440          691,440        640,000          63,190       703,190       660,000         55,000       715,000       680,000        n.a. 680,000       3.03%

บจก.เมฆา เอส 290,000        37,560          327,560        320,000          56,910       376,910       340,000         69,700       409,700       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           n.a. 90,000         -37.93%

บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่*** 80,000          1,000            81,000          80,000            3,800          83,800         70,000           5,600          75,600         - - - -

1,960,000    262,040        2,222,040    2,165,000      258,240     2,423,240   2,235,000     251,000     2,486,000   2,150,000     -              2,150,000   -3.80%

OPE (Out of Pocket Expenses) : ไดแ้ก ่คา่เบีย้เลีย้ง คา่เดนิทาง คา่จัดท ารายงานงบการเงนิ และคา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีน ของผูส้อบบญัช ีเป็นตน้

หมายเหตุ

                   * ระหวา่งปี 2560 มกีารเพิม่บรกิารตรวจสอบบญัช ีBOI ของบรษัิทย่อยเพิม่ขึน้ 40,000 บาท และคา่สอบบญัชขีองบรษัิทย่อยทีจั่ดตัง้ใหม ่80,000 บาท 

                           จงึท าใหค้า่สอบบญัชเีพิม่ขึน้จากมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ปี 2560 ซึง่อนุมัตไิว ้1,840,000 บาท

                   ** 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

                   *** ระหวา่งปี 2562 ไดม้มีตเิลกิกจิการของ บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่ ท าใหค้า่ตรวจสอบงบการเงนิลดลง

2563 (เสนอในครัง้นี)้25622560 2561
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ช่วงปี จ านวน (ปี) ท่ีปฏิบัตหิน้าที่ ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

2552-2556 5 นายวชิัย  รุจิตานนท์ทะเบียนเลขที่4054 

2557 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุลทะเบียนเลขที่3500 

2558-2561 5 นางสาวกลุธิดา ภาสุรกุลทะเบียนเลขที่5946 

หมายเหตุ: คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพยไ์ด้แจ้งข่าว ฉบับท่ี 161/2561 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหมุนเวยีนผู้สอบบัญชี โดย

ใหบ้ริษัทจดทะเบยีนต้องเปล่ียนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ป ีและต้องเวน้วรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ป ีเริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทยังไม่เข้าข่าย

ดังกล่าว 

ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส 

ออดิท จ ากัด ได้ปฏิบัตหินา้ที่เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทได้เป็นอยา่งดีตลอดมา ให้บริการเป็นท่ีน่าพอใจ มคีุณภาพ และมี

ความเข้าใจในระบบงานของบริษัท ท้ังน้ีค่าสอบบัญชมีคีวามเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นท่ีมีธุรกิจ และขนาด

เทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ไมม่คีวามสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบ

บัญชกีับบริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมท้ังไม่มีบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้งทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทกับบริษัทผู้สอบบัญชี 

ประธานสอบถามที่ประชุมผู้ถอืหุน้วา่ มผีูใ้ดจะซักถามหรือไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 189,702,702 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมมีติอนุมัติ

ให้แต่งตั้งนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนาย

ยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ นายวิชัย  รุจิตานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และอนุมัติเงินค่าตอบแทน  

เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน  2,150,000 บาท  
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25  

 

ประธานได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท 

จ ากัด (มหาชน) ข้อ 25 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศพระราชก าหนด วา่ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ.

2563 รวมถึงประกาศ ข้อก าหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องท้ังท่ีมีอยูแ่ลว้ในปัจจุบันหรือท่ีจะมีแก้ไขเพิ่มเตมิในอนาคต 

ข้อบังคับบรษิัทก่อนแกไ้ข ข้อบังคับบรษิัทหลังแก้ไข 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหน่ึงทุก

ระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังส านักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้า

ม)ี ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

(7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน

ประชุมใหเ้ร็วกวา่น้ันก็ได้ 

 คณะกรรมการของบริษัทสามารถก าหนดการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยก าหนดให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานการักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผา่น

ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ.2557 ที่กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารก าหนดตามประกาศเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2557 ดังน้ี 

(1) ต้องมีการประชุมที่กระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุมอย่างน้อยหน่ึงในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม

แห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร

ขณะท่ีมีการประชุม 

(2) การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้กระท าผ่านระบบควบคุมการ

ประชุมที่มกีระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้ง

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกดิจากการบันทกึดังกล่าว 

(3) การส่งหนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประชุมเพื่อ

จัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการตาม

วิธีและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมน้ัน

ได้ก าหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่

ทั้งน้ีต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่

กฎหมายหรือข้อบังคับก าหนดไว้ด้วย 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหน่ึงทุก

ระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังส านักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้า

ม)ี ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

(7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน

ประชุมใหเ้ร็วกวา่น้ันก็ได้ 

 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัท สามารถด าเนินการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีกฎหมายก าหนด 

และตามมาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

ท่ีก าหนดไว้ในกฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อก าหนด ข้อ

กฎหมายใดๆ ท่ีเกี่ยวข้องท้ังท่ีมีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือท่ีจะมีแก้ไข

เพ่ิมเติมในอนาคต 

 อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการ

ประชุมจะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ท้ังนี้ให้เป็นไปตามท่ี

กฎหมายก าหนดและต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชุมเปน็หลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบ

ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 
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ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 189,702,702 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 
 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมตอินุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถอืหุน้ผูใ้ดจะซักถามในประเด็นอ่ืนๆหรือไม ่

 

นายอนุ ว่องสารกิจ  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี ้ 

1. เป้ายอดขายในปี 2563 

2. บริษัทมแีผนจะแตกพาร ์หรอืไม ่ 

3. บริษัทมคีวามเสี่ยง ความกังวล ในเร่ืองการแขง่ขันในอนาคตอย่างไร 

คุณธานนิทร์ ตันประวัต ิกรรมการผู้จัดการ  ชี้แจงวา่  

1. บริษัทมีการแจ้งเป้าหมายต่อตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งการแจ้งเป้าหมายดังกล่าว อยู่บนพื้นฐานของการชะลอตัว

ของเศรษฐกิจหรือในธุรกิจก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากโควดิ-19  ปีนี้ ประเทศไทยมีการปรับลด

ตัวเลข GDP อยู่ท่ีประมาณ -5.3 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของกลุ่มบริษัทซึ่งคาดวา่จะท าได้ แม้ในสภาวะของ

ธุรกิจที่ถดถอย บริษัทตอ้งพ่ึงพาธุรกิจของภาคเอกชนพอสมควรแต่บริษัทยังได้รับผลเชงิบวกจากธุรกิจภาครัฐ

อยู่ เพราะฉะนั้นเป้าหมายในอนาคตปีนี้ บริษัทมองว่าเป้าหมายคงลดไปไม่มากกว่า GDP ท่ีลดลง อย่างไรก็ดี 

บริษัทได้มีผลการประกอบการท่ีดีในไตรมาสแรกของปี 2563 เนื่องจากค่าวัตถุดิบท่ีค่อนข้างเสถียรภาพ 

ส าหรับในไตรมาสตอ่ๆมา บริษัทได้มีการเตรียมตัวส าหรับการจัดการกับ Backlog ท่ีมีอยูป่ระมาณ 1,000 ล้าน

บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในราคาวัตถุดิบ และคาดว่าบริษัทจะสามารถสร้างผลประกอบการท่ีดีในปี 

2563 ได้ตอ่ไป 

2. บริษัทยังไม่มีแผนเร่ืองการแตกพาร์ เพราะยังไม่เห็นความจ าเป็นในการด าเนินการดังกล่าว บริษัทยังด าเนิน

ธุรกิจด้วยความตั้งใจในการต่อสู้กับปัญหาการถดถอยของธุรกิจก่อสร้างให้ดีท่ีสุด โดยยังไม่ได้พิจารณาเร่ือง

การแตกพาร์ตามท่ีท่านผู้ถือหุ้นได้สอบถามมา 

3. บริษัทมีการประเมนิและบริหารความเสี่ยงความเสี่ยง ท้ังการป้องกันความผันผวนของราคาวัตถุดิบ และอัตรา

แลกเปลี่ยน ท่ีอาจเกิดผลกระทบกับบริษัท โดยมีการวางแผนงานไว้ล่วงหน้าเพื่อรองรับผลกระทบต่างๆท่ีอาจ

เกิดขึ้นกับบริษัทรวมท้ังการแข่งขันไวแ้ลว้ จึงไมม่คีวามกังวล ตอ่ปัญหาความเส่ียงและการแข่งขันในตลาด 
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เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ี

สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพจิารณาในการด าเนนิกิจการของบริษัทตอ่ไป 

และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าป ี2563 

 

ปิดประชุม เวลา 15.43 น. 

 

ลงช่ือ ประธานในท่ีประชุม 

             (ผศ.ดร.วชิัย  โถสุวรรณจินดา) 
 

 

ลงช่ือ  เลขานุการบริษัท (ผู้บันทึกการประชุม) 
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