
 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2564 

บริษัท แอรโ์รว์ ซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 

ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงาน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 

ถ.สุขุมวทิ 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 

นางผาสุก วีระพงษ์ ผู้ด าเนินการประชุม ได้แจ้งท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ว่า บริษัทมีผู้ถือหุ้น จ านวน 2,532 ราย 

นับเป็นจ านวนหุ้น 254,910,392 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วัน

ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น วันท่ี 11 มีนาคม 2564) ในการประชุมคร้ังนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 

จ านวน 14 ราย และมีผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน 23 ราย รวมท้ังสิ้น 37 ราย นับ

จ านวนหุ้นรวมกันท้ังสิ้น 185,406,669 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.73 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ครบเป็นองค์

ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 36. 

หลังจากนัน้ ผู้ด าเนนิการประชมุได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญช ีและที่ปรึกษาทางกฎหมาย 

ซึ่งเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ี  

 คณะกรรมการบริษัทมจี านวน 10 ท่าน ดังนี ้

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/ ประธานกรรมการสรร 

หาและพิจารณาค่าตอบแทน 

9. คุณชนะ  สิงหรุ่์งเรือง  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม : 

1. คุณน าพล  เงินน าโชค  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 

ดังนัน้ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกรรมการท้ังหมดของบริษัท       

ผู้สอบบัญช ีที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส.จิราภรณ์ อธิการุณ และ น.ส.จุฬารัตน ์ปิงพยอม จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 

จ ากัด ที่ปรึกษาทางดา้นกฎหมาย ท่ีเข้าร่วมประชุม คือ นายสุวัฑน์ พันตะกรุด 

 



 

 

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุม ได้ชี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ตลอดจน

การนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรับทราบโดยท่ัว

กัน ดังนี ้

 วธีิการใชบั้ตรลงคะแนน 

- บัตรลงคะแนนจะจัดแยกให้เป็นแต่ละวาระ ซึ่งท่ีบัตรจะระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นบัตรใช้ส าหรับวาระใด จะต้องใช้

ให้ในวาระนั้น มเิชน่น้ันคะแนนเสียงจะไมต่รงตามวาระ 

- บัตรแตล่ะใบจะมชีอ่งลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีท่านประสงค์จะลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าท่ีไปเก็บใบ

ลงคะแนน มาเพื่อรวบรวมคะแนนและประกาศให้ทราบแต่ละวาระไป 

 

วธีิการลงมตใินวาระต่างๆ 

- ในการประชุมคร้ังนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ  ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับ

จ านวนหุ้นท่ีถอือยู ่ โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในท่ีประชุมออกเสียง

เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด การออกเสียงลงมติใดๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียง

เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่วาระท่ี 6  

พจิารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่นอ้ยกวา่ 2  ใน 

3  ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1.00  บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ จะตอ้งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไมน่้อยกว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

- การนับคะแนนเสียงในการลงมตใินท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง  ประธานจะถามและมีเจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นท่ี

เข้าร่วมประชุมเพื่อรวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมติให้ ทราบแต่ละวาระไป 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน  และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะน า

คะแนน เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกับ

คะแนนของผู้ถอืหุน้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง 

- ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เร่ิมแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง

ลง คะแนนได้ตามวาระท่ียังไม่ได้เร่ิมพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วม

ประชุม ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการ

ประชุมต่อไป 



 

 

- นอกจากนี้เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย ์ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทได้มอบหมาย บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น 

จ ากัด ท าหนา้ที่ดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี   

 ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถอืหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ไมม่ีผู้ถอืหุ้นท่าน

ใดเสนอตัว  ผู้ด าเนนิการประชุมจึงได้เชญิ นายสุวัฑน์ พันตะกรุด ท าหน้าท่ีสักขพียานในการนับคะแนนเสียงครัง้นี้ โดย

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

 เนื่องด้วยสถานการณ์ COVID-19 บริษัทฯขอเปลี่ยนวิธีการถามค าถาม จากการใช้ไมโครโฟนเป็นการเขียน

ค าถามลงในกระดาษ โดยจะมีเจ้าหนา้ที่เข้าไปเก็บกระดาษค าถามของท่าน 

 ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังท่ี 1/2564 เมื่อ

วันท่ี 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ในวันจันทร์ท่ี 26 เมษายน 2564 เวลา 

14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงาน เลขท่ี 163 หมู่ 9 ซ.แบร่ิง 68 ถ.สุขุมวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง 

จ.สมุทรปราการ 10270 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯประจ าป ี2563 และแผนงานด าเนนิการในปี 2564 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2563 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรจากผลการด าเนนิงานของบริษัทฯในปี 

2563 

วาระที่ 5  พจิารณาแต่งต้ังกรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2564 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้และอนุมัตคิ่าตอบแทนผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต ของบริษัทฯและบริษัท 

ยอ่ย ประจ าป ี2564 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามัญท่ียังไมไ่ดจ้ าหนา่ย จ านวน 

8,070,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณหส์นธิ ของบริษัทฯ 

ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

ตามขอ้บังคับของบริษัท ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ผู้ด าเนนิการ

ประชุมจึงเรียนเชญิ ผศ.ดร.วชิยั โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

 ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และเร่ิมประชุมตามระเบียบ

วาระดังนี้ 

 

 



 

 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 

บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าป ี2563 เมื่อวันท่ี 15 มถิุนายน 2563 และได้จัดสง่รายงานการ

ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย และกระทรวงพาณชิย์ภายในเวลาที่กฏหมายก าหนด รวมท้ังได้เผยแพร่

ในเว็ปไซต์ของบริษัทฯ (www.arrowpipe.com) แลว้  รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม ตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 1 
 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

ในวาระนีม้ผีู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอกี 1 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 56,189  หุ้น จึงมผีู้ถอื

หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 38 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 185,462,858 หุ้น 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ ครัง้ท่ี 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 15 มถิุนายน 2563 ตามที่ประธานฯเสนอ 

 

วาระที่ 2          รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2563 และแผนงานด าเนินการในปี 2564 

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมรับทราบ 

 นายธานินทร์ ตันประวัต ิรายงานผลการด าเนนิงานของบริษัทในรอบปี 2563 และแผนด าเนนิการในปี 2564

โดยสรุปดังนี้ 

    กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบาย

อากาศ (Duct) ท่อก่อสร้าง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัด

จ าหนา่ยท้ังภายใน และตา่งประเทศ ผ่านช่องทางการจ าหนา่ยทางตรงตอ่ผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และ

ผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลักของกลุ่มบริษัทแบ่งเป็น ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง 

(Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่อสร้างท่ีจ าเป็นใน

อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรม

ดังกล่าว และด้วยความหลากหลายของผลิตภัณฑ ์ท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกค้าด้วยราคาท่ีเหมาะสม 

และมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสถาบัน ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินคา้ให้

เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของผู้ใช้ เป็นปัจจัยท่ีมีสว่นผลักดัน ให้กลุ่มบริษัทมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง  



 

 

 

กิจกรรม  CSR ของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา 

บริษัทฯ ได้มุ่งมั่นตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้อง ได้แก่ การช่วยเหลือพนักงาน ชุมชน

และสังคมภายนอกองค์กรมาโดยตลอด ซึ่งในปี 2563 บริษัทฯได้ดาเนินงานดา้น CSR ดังนี้ 

 บริษัทฯ ได้บริจาคเงนิช่วยเหลือโรงพยาบาลราชวถิี จ านวน 200,000 บาท เพื่อสมทบทุนซือ้เคร่ืองให้อากาศ

ผสมออกซิเจนอัตราการไหลสูง รุ่น Airvo 2 เพื่อใชใ้นการรักษาโรคระบาดโควิด 19 

 สนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจ าปี 2563 ให้กับองค์การบริหารส่วนต าบลพานทองหนอง

กะขะ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี จ านวน 1,000 บาท 

 บริจาคท่อ IMC เพื่อท าร้ัว และใช้ในกิจกรรมทางศาสนาของวัดเขาดิน และโรงเรียนวัดเขาดิน ต าบลเขาดิน 

อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชงิเทรา 

 บริษัทฯ จัดโครงการส านึกรักบ้านเกิดโดยมอบค่าเดินทางกลับบ้าน และของขวัญปีใหม่ให้กับพนักงานทุกคน

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

 ส่งเสริมและสนับสนุนในด้านการศึกษาของบุตรพนักงาน จ านวน 31 ราย โดยมอบทุนการศึกษารวมเป็น

จ านวน 200,000 บาท เป็นการสร้างความผูกพันท่ีดีภายในองค์กร และเพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของ

พนักงาน 
 

โครงการในอนาคต/การลงทนุ 

1. โครงการติดตั้ง SOLAR ROOF เพื่อประหยัดพลังงาน โดยใช้การสนับสนุนจาก BOI ด้วยเงินลงทุน 30 ล้าน

บาท 

2. ลงทุนเครื่องจักรในการท า Pipe Jacking ด้วยเงินลงทุน 3 ล้านบาท 

 

ความคบืหนา้เกี่ยวกับการก ากับดูแลกจิการทีด่ ี

บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการก ากับดูแลกิจการบริษัทจด

ทะเบียนไทย มีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ซึ่งท าให้ผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ไทยประจ าปี 2563 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 92 (เกณฑ์ดีมาก) อย่างไรก็ตามบริษัทยังมีนโยบายท่ีจะ

พัฒนาการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในหมวดการค านึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย หมวดการเปิดเผยข้อมูลและความ

โปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ เพื่อให้มคีะแนนโดยรวมเพิ่มขึ้น 

  

ความคบืหนา้เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

บริษัทฯ ผ่านการพิจารณาได้เข้าโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) 

ตัง้แตปี่ 2562 โดยจะครบอายุในวันท่ี 20 พฤษภาคม 2565 

ซึ่งท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีนโยบายปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีมีการประกาศไว้ และท่ีจะมีการประกาศ

เพิ่มเติม รวมถึง มีการสื่อสารถึงพนักงาน จัดท าสารสนเทศแจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรใน

การตอ่ต้านทุจรติคอร์รัปชั่นอย่างสม่ าเสมอ ทัง้ในรูปแบบคู่มอืพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของ

บริษัท รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ (No Gift Policy) นอกจากนี้บริษัทมกีารจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน 

และคู่ค้า เพื่อทราบและถือปฏบัิติตามนโยบายมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็น



 

 

บุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการด าเนินการของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีได้ประกาศ

ไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเป็นประจ าทุกปี โดยในปี 2564 บริษัทฯ จะมีการเตรียมการเพื่อยื่น 

Recertify เพื่อให้ CAC พจิารณาการตอ่อายุตอ่ไป 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม่ 

• ไมม่ผีู้ใดซักถาม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมตรัิบทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2563 

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัต ิกรรมการผู้จัดการ น าเสนองบการเงินประจ าป ี2563 ตอ่ท่ี

ประชุม นายธานินทร์ ได้รายงานรายละเอยีดเกี่ยวกับงบการเงินประจ าป ี2563 ตอ่ท่ีประชุมดังนี้ 

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลง

ส่วนของผู้ถือหุ้น  งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ท่ีได้จัดท า

ขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบ

บัญชี และได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏใน

รายงานประจ าป ี2563  ที่บริษัท ฯ ได้จัดสง่ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พรอ้มหนังสือเชญิประชุมแล้ว 

 

ผลการด าเนนิงานในปี 2563 บริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทยอ่ย มรีายได้จากการขาย

และบริการ เป็นจ านวนเงิน 1,294.07 ล้านบาท เป็นรายได้จากการขายของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 

จ านวน 845.76 ล้านบาท รายได้จากการขายของบริษัท เจ.เอส.วี เทคนิคอล จ ากัด จ านวน 351.47 ล้านบาท และท่ี

เหลอืเป็นรายได้จากงานบริการ จ านวน 96.84 ล้านบาท โดยสรุปคือ 

 รายได้จากการขาย 1,197.23 ล้านบาท ลดจากปีก่อน 10.19% โดยรายได้ลดลงจากท่อเหล็กร้อยสายไฟฟา้

ประมาณ 8.62% โดยในกลุ่มท่อระบายอากาศ ท่อส าหรับงานก่อสร้าง ท่อร้อยสายไฟฟา้ใตด้ิน และอุปกรณ์

ส าหรับงานก่อสร้างระบบ post-tension มีรายได้ลดลงประมาณ 13.83% เนื่องจากงานก่อสร้าง

สาธารณูปโภคโดยรวมมีการชะลอโครงการ 

 รายได้จากการบริการ 96.84 ล้านบาท เกิดจาก บจก.เมฆา-เอส ซึ่งเป็นบริษัทยอ่ย มรีายได้ลดลงจากปีก่อน 

เนื่องจากเน้นการให้บริการด้านระบบสาธารณูปโภค และการชะลอโครงการของลูกค้าใหม ่อย่างไรก็ตาม ณ 

วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 (รายงาน 56-1 One Report ปี 2563 หน้า 34) บริษัทย่อยมีงานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

จ านวน 3 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานท่ียังไม่เรียกเก็บรวม 31.51 ล้านบาท มีก าหนดส่งมอบภายในปี 2564 

ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าบริษัทยอ่ยจะสามารถสง่มอบงานได้ทันตามสัญญา 

 รายได้อื่น จ านวน 14.64 ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ ก าไรจากอัตราแลกเปลี่ยน 

ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ ดอกเบ้ียรับ เป็นต้น 

 

 

 



 

 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ก าไรขั้นต้นจากการขายและบริการลดลง 4.19 ล้านบาท เนื่องจากยอดขายลดลง แต่อัตราก าไรขั้นต้นต่อ

รายได้รวมเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 28.42 จากงวดเดียวกันของปีก่อนซึ่งเท่ากับร้อยละ 25.64 เนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ 

 ต้นทุนวัตถุดิบเหล็กเป็นราคาต้นทุนในช่วงปี 2562 – กลางปี 2563 ซึ่งในปัจจุบันมีการปรับตัวสูงขึ้นมาก 

อย่างไรก็ตามบริษัทมีนโยบายปรับราคาขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการรักษา

อัตราก าไรขั้นตน้ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้ 

 ต้นทุนขายและบริการของบริษัทย่อยลดลง โดยบริษัทมีการควบคุมต้นทุนเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายท่ี

ก าหนด 

 

ตน้ทุนในการจัดจ าหนา่ยและค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ต้นทุนในการจัดจ าหน่ายลดลง 14.40 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.83 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วน

ใหญ่เกิดจากค่าขนสง่สินค้าซึ่งสอดคล้องตามยอดขาย รวมถึงการปรับลดลงของค่าน้ ามัน 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารลดลง 5.56 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5.40 จากงวดเดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก

ค่าใชจ้่ายในการบริหารของบริษัทยอ่ยลดลงจากหนี้สงสัยจะสูญ และการลดลงของค่าใชจ้่ายส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้น

เป็นเกณฑ์จากโครงการ ESOP-W2 และ ESOP-W3 ของบริษัท แตจ่ะมคี่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นจากการลงทุนในสินทรัพย์

ใหม ่

ขาดทุนจากการด้อยคา่สินทรัพย์ถาวรของบริษัทยอ่ยจ านวน 16.00 ล้านบาท เป็นสว่นงานสนับสนุนการผลิต

เหล็กหล่อ เนื่องจากผลการด าเนินงานไมเ่ป็นไปตามเป้าหมาย อย่างไรก็ตามบริษัทยังคงให้ความส าคัญเป็นล าดับตน้

ในการแกไ้ขผลการด าเนนิงาน 

ดอกเบ้ียจ่ายเพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 0.64 จากงวดเดียวกันของปีก่อน โดยกลุ่มบริษัทใช้

สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพิ่มขึน้ เพื่อซื้อวัตถุดิบ และการเช่าซือ้ทรัพย์สิน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความแข็งแกร่งทาง

การเงิน และมีความสามารถในการช าระหนีส้ินและดอกเบ้ียได้ 

ภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มขึ้น 26.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 98.31 จากงวดเดียวกันของปีก่ อน เนื่องจาก

ก าไรของการด าเนนิงานเพิ่มขึ้น และมีสนิค้าบางกลุ่มใช้สิทธิประโยชนท์างภาษีจากการสง่เสริมการลงทุนครบแลว้ 

ก าไรสุทธิ 

บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมส าหรับปี 2563 เป็นจ านวน 158.48 ล้านบาท คิดเป็น 12.11% ของ

รายได้รวม ลดลง 28.88 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 15.41 เมื่อเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ซึ่งมีก าไรสุทธิ 

187.36 ล้านบาท 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน  ปี 2563 

 สินทรัพย์รวม จ านวน 1,645.66 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ี2562 คิดเป็นประมาณ 79.35 ล้านบาท หรือเตบิโต 

5.07% ส่วนใหญ่เกิดจากการมีสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้น และลงทุนในสินทรัพย์ถาวรและเคร่ืองจักรเพิ่มขึ้น รวมถึงเงิน

จ่ายลว่งหน้า และเงนิประกันการน าเข้าวัตถุดิบเพิ่มขึ้น 

 หนี้สิน จ านวน 437.52 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 58.91 ล้านบาท คิดเป็น 15.56% ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะ

ยาวส าหรับการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร 



 

 

 ส่วนของผู้ถอืหุน้  จ านวน 1,208.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากป ี2562 ประมาณ 20.44 ล้านบาท คิดเป็น 1.72% 

ส่วนใหญ่เกิดจากก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 27.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.23 จากปกี่อนหนา้ (ก าไรสุทธิปี 2563 หักด้วย

เงินปันผลจ่าย ส ารองการจ่ายโดยหุน้เป็นเกณฑ์จาก ESOP-W2 และ W3 เพ่ิมขึน้ และส่วนได้เสียท่ีไม่มีอ านาจควบคุม

ลดลง) 
 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

อนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563  

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และก าไรจากผลการด าเนินงานของ

บริษัทฯในปี 2563 

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงต่อท่ีประชุม นายธานินทร์ 

ได้ช้ีแจงว่า 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 

หลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามท่ีได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุ

จ าเป็นอ่ืนใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไมม่ผีลกระทบตอ่การด าเนินงานปกติของบริษัทฯอย่างมนีัยส าคัญ 

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. ก าหนดว่า เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 48 ก าหนดวา่ คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ังคราวได้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บริษัทฯมีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนั้น

ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ประกอบกับตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50. ก าหนดให้บริษัทฯ

ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอด

ขาดทุนสะสม (ถ้าม)ี จนกวา่ทุนส ารองจะมีจ านวนไม่นอ้ยกว่าร้อยละสบิของทุนจดทะเบียน 

และจากผลการด าเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 

164,335,990.66 บาท 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 

หลังจากหักส ารองตามกฎหมายและกันส ารองอื่น(ถ้ามี) จึงเสนอให้จัดสรรก าไรโดยการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม



 

 

และก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 127,455,196.00 บาท โดยบริษัทฯได้

มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน 1 คร้ัง เมื่อวันท่ี 10 กันยายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.15 

บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 254,910,392 หุ้น เป็นเงินท้ังสิ้น 38,236,558.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของ

กิจการท่ีได้รับการสง่เสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 10,196,415.68 บาทและของ

กิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 

28,040,143.12 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ

แห่งประมวลรัษฎากร 

จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในครั้งนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 254,910,392 หุ้น 

เป็นเงินท้ังสิ้น 89,218,637.20 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 

(Non-BOI) ซึ่งผู้ถอืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษเีงินปันผลตามมาตรา 47 ทวแิห่งประมวล

รัษฎากร 

โดยเสนอให้วันท่ี 11 พฤษภาคม 2564 เป็นวันก าหนดรายช่ือผู้ถอืหุน้ท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2564 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

อนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสม และก าไรจากผลการด าเนนิงานของบริษัทฯในปี 2563 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเห็นชอบการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุก

คร้ัง กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออก

ให้เป็นสามส่วนไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่

ในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของ

กรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากวา่ผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหนง่นานท่ีสุดเป็นผู้ออก

จากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีต้อง



 

 

พน้จากต าแหน่งในคราวนัน้ ให้กรรมการดังกลา่วพ้นจากต าแหนง่โดยวิธีจับสลาก ท้ังน้ี กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ 

อาจถูกเลอืกเข้ารับต าแหนง่ใหมอ่กีก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพน้จากต าแหน่งตามตามวาระ 3 ทา่น ดังนี ้

1. นายสุรเดช จันทรานุรักษ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

2. นายชนะ สิงหรุ่์งเรือง   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

3. นายเลิศชัย วงค์ชัยสทิธ์ิ  ประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

 

(กรรมการท่ีถึงคราวตอ้งพ้นจากต าแหนง่ตามวาระได้ออกจากห้องประชุม) 

 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหา

พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 โดยได้ประกาศในเว็ปไซตข์อง บมจ.

แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมท้ังแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันท่ี 18 

พฤศจิกายน 2563 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2563 แต่ไม่มผีู้ถอืหุน้รายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดังกล่าว 

ท้ังนี้ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้ผ่านการกลั่นกรอง

และพิจารณาคุณสมบัตขิองกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแลว้ โดยคณะกรรมการสรร

หามีความเห็นว่า นายสุรเดช จันทรานุรักษ์ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธ์ิ กรรมการท้ัง 3 ท่านได้

ปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มปีระวัตกิาร

ท างานท่ีดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และ

ความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่

จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง อีกท้ังยัง

เป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ

เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแตง่ตัง้กรรมการท้ัง 3 ทา่นกลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

5.1  อนุมัตแิตง่ตัง้ นายสุรเดช จันทรานุรักษ์ เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,746 99.99 

ไม่เห็นด้วย 112 0.0001 

งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

 

 

 



 

 

5.2  อนุมัตแิตง่ตัง้ นายชนะ สิงหรุ่์งเรือง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,746 99.99 

ไม่เห็นด้วย 112 0.0001 
งดออกเสียง 0 0 
บัตรเสีย 0 0 

 

5.3  อนุมัตแิตง่ตัง้ นายเลิศชัย วงค์ชัยสทิธ์ิ เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 118,554,841 63.92 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 66,908,017* 36.07 

บัตรเสีย 0 0 

  หมายเหตุ*  จ านวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจ านวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

เห็นชอบการเลือกตั้ง นายสุรเดช จันทรานุรักษ์ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และนายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธ์ิ ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯเสนอ 

 

( ผู้ท่ีได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ท้ัง 3 ท่าน ได้กลับเข้ามาในหอ้งประชุม) 

 

วาระที่ 6       พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2564  

ประธานได้มอบหมายให้คุณธานนิทร์ช้ีแจงและด าเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้วา่ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. 

ก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย

กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 

ท้ังนี ้คณะกรรมการได้พจิารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2564 โดยมีขัน้ตอนผ่านคณะกรรมการ

สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี 

และความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย รวมท้ังได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการ

ขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ 

ดังนี้ 

 

 

 

 

 



 

 

เบี้ยประชุมของกรรมการ 

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของ
กรรมการ 

ปี 2564 (ปทีี่เสนอ) 
(บาท) 

ปี 2563 (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 ได้งดเว้นการเข้าประชุม

และงดออกเสียงในรายการท่ีตนเองมีสว่นได้เสีย 

 

ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมหีนา้ที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น 

ตัง้แตบ่ริษัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการด าเนนิงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 

ค่าตอบแทนรายป ี
ปี 2564 (ปทีี่เสนอ) 

(บาทต่อคน) 
ปี 2563 (ปีที่ผา่นมา) 

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

 ผลประโยชนอ์ื่นๆ 

o ไมม่กีารจ่ายค่าตอบแทนอ่ืน หรอืผลประโยชนอ์ื่นใด แกก่รรมการอิสระ 

o กรรมการซึ่งไม่ใชก่รรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการท่ีไม่เป็นผู้บริหาร 

มคีวามประสงค์ไม่รับเบ้ียประชุม และค่าตอบแทนรายปี ในฐานะกรรมการบริษัทฯ 

o ท่ีประชุมสามัญผู้ถอืหุน้คร้ังท่ี 1/2562 ได้มมีตอินุมัตใิห้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-

W3 ให้แกก่รรมการบริหารบางทา่น 

 ได้มีการน าเสนอวาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2564 และได้รับความเห็นชอบจาก 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ท่ี 1/2564 แล้ว 

 กรรมการอิสระได้งดเวน้การเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการท่ีตนเองมีสว่นได้เสีย 

 

ประวัตกิารจ่ายโบนัสกรรมการเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่าย 

ค่าตอบแทน ปี 2564 

(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2563 

 

ปี 2562 

รวมโบนัสกรรมการ (บาท) 720,000 720,000 720,000 

เงินปันผลจ่ายจากผลด าเนนิงานปีก่อนหน้า (บาท) 127,455,196.00 140,026,444.10 126,874,291 

โบนัสกรรมการเทียบกับเงินปันผลจ่าย (%) 0.56% 0.51% 0.57% 



 

 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมตอินุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2564 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังและอนุมัติคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีรับอนุญาต ของบริษทัฯและ

บริษัทย่อย ประจ าปี 2564 

ประธานได้ชี้แจงวา่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 57. ก าหนดว่า  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีของบริษัทฯ และก าหนดค่าสอบ

บัญชีของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นจะเลือกกลับเข้าต าแหน่งอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา

การแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าป ี2564 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชปีระจ าป ี2564 โดยเสนอตอ่คณะกรรมการ

บริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจ าปี 2564 โดยมีรายชื่อ

ของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชดีังตอ่ไปนี้ 

รายช่ือผู้สอบบัญชี บจก. เอเอ็นเอส ออดทิ* 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.แอร์โรว์ ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถึง 

กิจการร่วมค้าฯ) แต่งตั้งให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท คณะกรรมการจะดูแลให้

สามารถจัดท างบการเงินได้ทันตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

 

โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้สอบบัญช ีแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯและ

บริษัทยอ่ยประจ าป ี2564 และก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าป ี2564 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,059,500 บาท โดย



 

 

แสดงคา่สอบบัญชยีอ้นหลัง 3 ปี ดังนี้

 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลารวม 12 ปี โดยมี

รายละเอยีด ดังนี ้

ช่วงป ี จ านวน (ปี) ที่ปฏบิัติ

หนา้ที ่

ชื่อผู้สอบบัญชรีับอนุญาต 

2552-2556 5 นายวิชัย  รุจิตานนท์ ทะเบียนเลขท่ี 4054 

2557 1 นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ทะเบียนเลขท่ี 3500 

2558-2562 5 นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขท่ี 5946 

2563 1 นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล ทะเบียนเลขท่ี 3500 

หมายเหตุ : คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งข่าว ฉบับท่ี 161/2561 เร่ืองปรับปรุง

หลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเว้น

วรรคผู้สอบบัญชรีายเดิม 5 ปี เร่ิมบังคับใช ้1 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทฯยังไม่เข้าข่ายดังกล่าว 

 

ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส 

ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นท่ีน่าพอใจ มีคุณภาพ 

และมีความเข้าใจในระบบงานของบริษัทฯ ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นท่ีมีธุรกิจ 

และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสีย

ระหว่างผู้สอบบัญชกีับบริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมท้ังไม่

มบุีคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทฯกับบริษัทผู้สอบบัญชี 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมผู้ถอืหุน้วา่ มผีูใ้ดจะซักถามหรือไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้
 

 

 

 

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



 

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติ

อนุมัติแต่งตั้ง นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์  

ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 

หรือ นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ คุณวิชัย รุจิตานนท์  ผู้สอบบัญชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญช ีแสดงความเห็นและลงนามในงบ

การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2564 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2564 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 

2,059,500 บาท  

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 

8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00  บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 

เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ 

 ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 (รวมท้ังท่ีมีการแก้ไข

เพิ่มเติม) บริษัทฯจะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่ายก่อนท่ีจะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น 

ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องด าเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 266 ,818 ,982.00 บาทเป็น 

258,748,582.00 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท 

(ยกเว้นหุ้นสามัญท่ีส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้น

สามัญของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3 “ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของพนักงาน ARROW ESOP-W3” โดยปัจจุบันคงเหลอืหุน้

ท่ียังไม่ได้จ าหน่าย 3,838,190 หุ้น จากจ านวนรวม 5,000,000 หุ้น) และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  จ านวน 258,748,582.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปด

พันห้าร้อยแปดสบิสองบาท) 

 แบ่งออกเป็น 258,748,582 หุ้น  (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปด

พันห้าร้อยแปดสบิสองหุ้น) 

 มูลค่าหุน้ละ 1.00 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ 258,748,582 หุ้น  (สองร้อยห้าสิบแปดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปด

พันห้าร้อยแปดสบิสองหุ้น) 

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย ไม่

เกิดผลกระทบต่อบริษัทฯ และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สมควรให้น าเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ



 

 

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 

258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุน้สามัญท่ียังไมไ่ด้จ าหนา่ย จ านวน 8,070,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 

บาท และแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ตามรายละเอยีดขา้งต้น 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185,462,858 100 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมมีตอินุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 266,818,982.00 

บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญท่ียังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 8,070,400 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1.00  บาท และแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณหส์นธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นผู้ใดจะซักถามในประเด็นอ่ืนๆหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ี

สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการด าเนินกิจการของบริษัท

ตอ่ไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าป ี2564 

 

ปิดประชุม เวลา 15.05 น. 

 

  ลงช่ือ      ประธานในท่ีประชุม 

            

  (ผศ.ดร.วชิัย  โถสุวรรณจินดา) 

 

 

ลงช่ือ  เลขานุการบริษัท (ผู้บันทึกการประชุม) 

         (นายสมภพ จูโล่ห์ ) 


