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รายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจ าปี  2560 
บริษทั แอรโ์รว ์ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560 
ณ ศนูยป์ระชุมไบเทค บางนา ชัน้ 2 ห้อง MR211-212 

 

เริม่ประชมุเวลา 14.00 
 

บรษิทั มผีูถ้อืหุน้ จ านวน 2,701 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 252,216,400 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถอืหุน้ทีม่สีทิธริ่วม

เขา้ประชุมผูถ้อืหุน้และออกเสยีงคะแนน ณ วนัปิดสมุดทะเบยีนพกัการโอนหุน้ วนัที ่11 มนีาคม 2560) ในการประชุม

ครัง้นี้มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 31 ราย และมผีูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะใหบุ้คคลอื่นเขา้ร่วมประชุมแทน

จ านวน34 ราย รวมทัง้สิน้ 65 ราย นบัจ านวนหุน้รวมกนัทัง้สิน้ 188,173,085 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 74.60 ของจ านวนหุน้

ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ที่ 36. 

 น.ส.ศศปิภา ธอิาจารย ์พธิกีร ไดก้ล่าวแนะน ากรรมการบรษิทั ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษาทางกฎหมาย ซึง่เขา้

ร่วมประชุมในครัง้นี้ดว้ย ดงันี้   

 กรรมการบรษิทัมจี านวน 9 ท่าน มกีรรมการเขา้ร่วมจ านวน 9 ท่าน ดงันี้ 

 1. ผศ.ดร.วชิยั  โถสวุรรณจนิดา         ประธานกรรมการ และกรรมการอสิระ 
2. นายเลศิชยั  วงคช์ยัสทิธิ ์              กรรมการ  และประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 
3. นายธานินทร ์ ตนัประวตั ิ             กรรมการผูจ้ดัการ 
4. นายภาณุพงศ ์ วจิติรทองเรอืง       กรรมการ 
5. นางประครอง  นามนนัทสทิธิ ์  กรรมการ 
6. นายธาราพงษ์ รจุวิงศ ์   กรรมการ 
7. ดร.สรุเดช  จนัทรานุรกัษ ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา 

      และพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการอสิระ 
 8. นายน าพล  เงนิน าโชค   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 
 9. นายชนะ  สงิหร์ุ่งเรอืง   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ  
  

 กรรมการทีไ่ม่เขา้ร่วมประชุม : ไม่ม ี

 
       ผูส้อบบญัช ีทีเ่ขา้ร่วมประชุม คอื น.ส.กุลธดิา ภาสรุกุล จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั  
       ทีป่รกึษาทางดา้นกฎหมาย ทีเ่ขา้ร่วมประชุม คอื นายภูษติ โพธิเ์ตมยี ์ จากส านกักฎหมาย Total Management 
Law Firm 
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จากนัน้ น.ส.ศศปิภา ธอิาจารย ์ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจน
การนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ ซึง่จะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบยีบวาระ เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชุมรบัทราบโดยทัว่
กนั ดงันี้ 
   

 วธิกีารใชบ้ตัรลงคะแนน 

- บตัรลงคะแนนจะจดัแยกใหเ้ป็นแต่ละวาระ ซึง่ทีบ่ตัรจะระบุไวอ้ยู่แลว้ว่าเป็นบตัรใชส้ าหรบัวาระใด จะตอ้งใชใ้ห้
ในวาระนัน้ มเิช่นนัน้คะแนนเสยีงจะไม่ตรงตามวาระ 

- บตัรแต่ละใบจะมชี่องลงคะแนน 3 ช่อง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีง 

- เมื่อถงึเวลาลงคะแนนเสยีง ใหท้ าเครื่องหมายลงในช่องทีท่่านประสงคจ์ะลงคะแนน จะมเีจา้หน้าทีไ่ปเกบ็ใบ
ลงคะแนน มาเพื่อรวบรวมคะแนนและประกาศใหท้ราบแต่ละวาระไป 

 

วธิกีารลงมตใินวาระต่างๆ 

ในการประชุมครัง้นี้ ใหถ้อืตามขอ้บงัคบัของบรษิทั คอื   

- ผูถ้อืหุน้ทุกคนมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีถ่อือยู่  โดยนบั 1 หุน้ เท่ากบั 1 เสยีง ถา้มคีะแนน

เสยีงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

การออกเสยีงลงมตใิดๆ ในทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีง เหน็ชอบจากเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้

ที่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  เว้นแต่วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทน กรรมการประจ าปี 2560 

จะตอ้งไดร้บัคะแนนเสยีงเหน็ชอบไม่น้อยกว่า  2 ใน 3  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน ส่วนในวาระที่ 9 พจิารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามญัของบรษิัทฯ 

จ านวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิัท และ/หรอืพนักงานของบรษิัทย่อย 

ครัง้ที่ 2 (ESOP-W2) วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 

253,748,734 บาท เป็นจ านวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 152 หุน้ มูล

ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุน

จดทะเบียนของบริษัทฯ วาระที่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 

253,748,582บาท เป็นจ านวน 261,748,582บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,000,000หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีน

ของบรษิทัฯ  และวาระที่ 12 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 

1.00 บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP-W2 จะต้องไดร้บัคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า3ใน4ของ

จ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

- การนบัคะแนนเสยีงในการลงมตใินทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ 

ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุดว้ยตนเอง  ประธานจะถามและมเีจา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนนจากท่านมาเพื่อ
รวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมตใิห ้ทราบแต่ละวาระไป 
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ส าหรบัผู้ถอืหุ้นทีม่อบฉันทะให้ผูอ้ื่นมาประชุมแทน  และได้ออกเสยีงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบรษิทัจะน า

คะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ มารวบรวมไวเ้พื่อน าไปรวมกบั

คะแนนของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง 

- ในกรณีทีม่ผีูถ้อืหุน้มาลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ริม่แลว้ผูถ้อืหุน้มสีทิธอิอกเสยีงลง 
คะแนนได้ตามวาระที่ยงัไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม
ประชุม ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตัง้แต่วาระที่ได้ออกเสยีงลงคะแนน เพื่อบนัทึกในรายงานการ
ประชุมต่อไป 

- นอกจากนี้ เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีด่ใีนการประชุมผูถ้อืหุน้ของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์ ในการประชุมครัง้นี้ บรษิัทได้มอบหมาย บรษิัท โอเจ อนิเตอร์

เนชัน่แนล จ ากดั ท าหน้าทีด่แูลการประชุมผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้   

 น.ส.ศศปิภา ธอิาจารย ์ไดก้ล่าวเชญิตวัแทนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนับคะแนนแต่ไม่มผีูถ้อืหุน้

ท่านใดเสนอตวั  จงึไดเ้ชญิ คุณภูษิต โพธิเ์ตมยี ์จากส านักกฎหมาย Total Management Law Firm ท าหน้าทีส่กัขี

พยานในการนบัคะแนนเสยีงครัง้นี้ 

ต่อจากนัน้พธิกีรไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ดว้ยทีป่ระชุมคณะกรรมการของบรษิทั แอรโ์รว ์ซนิดเิคท จ ากดั

(มหาชน) ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2560 มมีตใิหเ้รยีกประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัองัคาร

ที ่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนยป์ระชุมไบเทค ชัน้ 2 หอ้ง MR 211-212 โดยมรีะเบยีบวาระการประชุม

ดงันี้     

วาระที ่1  พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 

วาระที ่2  พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2559  และแผนด าเนินการในปี2560 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั ส าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมและจากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2559 

วาระที ่5     พจิารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึง่ตอ้งออกตามวาระ 

วาระที ่6   พจิารณาแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิ 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
วาระที ่8         พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดเงนิค่าตอบแทนประจ าปี 2560 
วาระที ่9    พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ  

จ านวน 8,000,000  หน่วย ใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของบรษิทั และ/หรอื
พนกังานของบรษิทัย่อย ครัง้ที ่2  (ESOP-W2) 

วาระที ่10     พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 253,748,734 บาท เป็น
จ านวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 152 หุน้ มลูค่าที่
ตราไวหุ้น้ละ 1.00  บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
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วาระที ่11      พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 253,748,582 บาท เป็น
จ านวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้
ละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 

วาระที ่12    พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,000,000หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 
  บาท เพื่อรองรบัการใชส้ทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP-W2 
 

            ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบรษิัท ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในที่ประชุม พธิกีรจงึ

เรยีนเชญิ ผศ.ดร.วชิยั โถสวุรรณจนิดา ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม 

           (ก่อนเขา้สูว่าระที ่1 ไดม้ผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมเพิม่อกี8 ราย  นับจ านวนหุน้ได ้804,309 

หุน้ จงึม ีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ เขา้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 73 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้188,977,394 หุน้) 

 ผศ.ดร.วชิยั โถสวุวรณจนิดา ประธานกรรมการไดก้ล่าวตอ้นรบัผูร้่วมประชุม และเริม่ประชุมตามระเบยีบวาระ

ดงันี้ 

วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี  2559 

 ประธานได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บรษิัทได้จดัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  เมื่อวนัจนัทร์ที่  25 

เมษายน 2559 และไดจ้ดัสง่รายงานการประชุมใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลา

ที ่กฎหมายก าหนด รวมทัง้ไดเ้ผยแพร่ในเวป็ไซต์ของบรษิทั (www.arrowpipe.com) แลว้  โดยมรีายละเอยีด ปรากฏ

ตามเอกสารแนบ 1 ในหนงัสอืเชญิประชุมทีไ่ดจ้ดัสง่ใหผู้ถ้อืหุน้แลว้   

 ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 

 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้ 
เหน็ดว้ย 188,977,394 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มีมติ

รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2559 ซึง่ประชุมมื่อวนัจนัทรท์ี ่ 25 เมษายน 2559 ตามทีป่ระธานฯ

เสนอ 

  



 

5 
 

วาระท่ี 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559  และแผนด าเนินการในปี 2560 

 ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตนัประวตัิ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของ

บรษิทัในรอบปีทีผ่่านมาใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 

 นายธานินทร ์ตนัประวตั ิรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 และแผนด าเนินการในปี 2560

โดยสรุปดงันี้ 

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการด าเนินงาน อัน
ประกอบด้วย รายได้จากการขายและบริการ เป็นจ านวน  1,355.60  ล้านบาท เพิม่ขึ้นจากปีที่ผ่านมา 12.05% ซึ่ง
ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขายท่อรอ้ยสายไฟฟ้า จ านวน 861.23 ลา้นบาท ท่อน ้าประปา จ านวน 6.28 ลา้นบาท ท่อ
ระบายอากาศ จ านวน 91.06 ล้านบาท ท่อส าหรบังานก่อสร้าง จ านวน 243.92 ล้านบาท และรายได้จากการบรกิาร
ตดิตัง้ จ านวน 152.65 ลา้นบาท นอกจากนัน้ยงัมรีายไดอ้ื่นๆอกี จ านวน  10.07 ลา้นบาทส าหรบั ก าไรสุทธใิน ปี 2559 
เท่ากบั 266.18 ล้านบาท คดิเป็น 19.63% ของรายได้ และก าไรขัน้ต้นในปี  2559 เท่ากบั 448.75 ล้านบาท คดิเป็น 
33.10 %   
 กลุ่มบรษิัทประกอบธุรกจิผลติและจ าหน่ายผลติภณัฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบาย
อากาศ (Duct) ท่อก่อสร้าง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถงึอุปกรณ์ขอ้ต่อต่างๆ โดยมกีารจดั
จ าหน่ายทัง้ภายใน และต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจ าหน่ายทางตรงต่อผูร้บัเหมาก่อสรา้งและเจา้ของโครงการ และ
ผ่านตวัแทนจ าหน่าย โดยกลุ่มลูกค้าหลกัของกลุ่มบรษิัทแบ่งเป็น ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer), ผู้รบัเหมาก่อสร้าง 
(Contractor), และเจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลติภณัฑ์ของกลุ่มบรษิัทถือเป็นวสัดุก่อสร้างที่จ าเป็นใน
อุตสาหกรรมก่อสร้างและอสงัหาริมทรพัย์ ดงันัน้ การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกบัอุตสาหกรรม
ดงักล่าว และดว้ยความหลากหลายของผลติภณัฑ ์ทีส่ามารถตอบสนองความต้องการของลูกคา้ดว้ยราคาทีเ่หมาะสม 
และมาตรฐานคุณภาพของผลติภณัฑจ์ากสถาบนัทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกบัการสรา้งตราสนิคา้ให้
เป็นที่รูจ้กัและยอมรบัของผู้ใช้ ท าให้กลุ่มบรษิัทมกีารเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ในปี 2558 บรษิัท เจ.เอส.ว.ี 
เทคนิคอล (บรษิทัย่อย) ไดเ้ขา้ซือ้หุน้ของบรษิทั เมฆา-เอส จ ากดั (ประกอบธุรกจิรบัเหมาตดิตัง้ระบบไฟฟ้า) เป็นบรษิทั
ย่อยอกีบรษิทัหนึ่ง โดยถอืหุน้รอ้ยละ 65 ของทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 10 ลา้นบาท โดยผลการด าเนินงานของบรษิทั
ย่อยดังกล่าว ได้เข้ามาเสริมรายได้การบริการในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนั ยส าคัญ และมีส่วนท าให้ผลการ
ด าเนินงานรวมของบรษิทัเตบิโตขึน้ดว้ย 
 กจิกรรม CSR บรษิทัฯไดต้ระหนักถงึการด าเนินธุรกจิบนพืน้ฐานของการก ากบั ดูแลกจิการทีด่คีวบคู่ไปกบั
การมคีวามรบัผดิชอบต่อสงัคมและ สิง่แวดลอ้มมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกจิกรรมสงัคมต่างๆ ทีเ่ป็นประโยชน์
ต่อการพฒันาชุมชน สงัคม และสิง่แวดลอ้ม ซึง่ทีผ่่านมา บรษิทัฯและบรษิทัย่อย ไดร้่วมท ากจิกรรมเพื่อสงัคม โดยสรุป
ไดด้งันี้ 

1. จดัท าโครงการ “หลงัคาบงัแดดฝนโรงเรยีนบา้นย่านซื่อ” ณ โรงเรยีนบา้นย่านซื่อ ต.บา้นเก่า อ.พานทอง จ.
ชลบุร ี

2. สนบัสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้าทัง้หมด 10 รายการ  ใหแ้ก่วทิยาลยัการอาชพีพนสันิคมเพื่อใชใ้นการเรยีนการสอนใน
รายวชิาการตดิตัง้ไฟฟ้าในอาคาร 

3. สนบัสนุนของรางวลัเพื่อใชใ้นการจดักจิกรรมตามโครงการจดังานวนัเดก็แห่งชาต ิประจ าปี พ.ศ.2559 ณ วดั
บา้นงิว้ ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุร ี

4. สนบัสนุนโครงการจดังานสงกรานตแ์ละสง่เสรมิวนัผูส้งูอายุ ประจ าต าบลพานทองและต าบลหนองกะขะ พ.ศ.
2559 
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5. สนบัสนุนท่อน ้า PP-R ใหแ้กว่นัเขาดนิ ต าบลเขาดนิ อ าเภอบางปะกง จงัหวดัฉะเชงิเทรา เพื่อบรูณะหอ้งโรง
ครวัทีศ่าลาการเปรยีญจ านวน 3 หอ้ง  

6. บรจิาคท่อเหลก็ จ านวน 350 เสน้ เพื่อใชใ้นการก่อสรา้งเมรุหรอื ฌาปนกจิสถาน ณ วดัอนิทาราม อ าเภอบา้น
โพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา 

 
นายธานินทร ์ไดร้ายงานถงึแผนการด าเนินงานในปี 2560 ซึง่ บรษิทัตัง้เป้าหมายรายไดร้วม 1,600 ลา้นบาท 

โดยมรีายไดจ้ากการขาย 1,300 ลา้นบาท และรายไดจ้ากการบรกิาร (เป้าหมายของบรษิทัย่อย) 300 ลา้นบาท 
 

นอกจากนี้ นายธานินทรย์งัรายงานว่าบรษิทัฯไดเ้ขา้ร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกนัและต่อตา้นการทุจรติ
คอรร์ปัชัน่ โดยไดร้บัการตอบรบัจาก โครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ (CAC) เมื่อ
วนัที5่ เมษายน2560 
 

หลงัจากนายธานินทร ์ชีแ้จงแลว้ ประธานเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ ซกัถาม 
ถาม ผูถ้อืหุน้ซึง่ไม่ไดแ้จง้ชื่อสอบถามเรื่อง โครงการในอนาคต โครงการก่อสรา้งโรงงานเพื่อขยายก าลงั

การผลิต ท่อร้อยสายไฟใต้ดิน (RTRC) และท่อเหล็กอ่อนกนัน ้า และ โครงการปรับปรุงระบบอตัโนมตัิและเพิ่ม
เครื่องจกัรในการผลติท่อ เหลก็รอ้ยสายไฟ บรษิทัฯ ด าเนินการเสรจ็หมดแลว้ใช่หรอืไม่ 

ตอบ  โดยนายธานินทร ์ชี้แจงว่า โครงการก่อสร้างของบรษิัทด าเนินการเสรจ็ตามเป้าหมาย ปัจจุบนัอยู่
ระหว่างลงทุนเครื่องจกัร ซึง่บรษิทัฯไดส้ัง่ผลติเครื่องจกัรแลว้ ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการขอน าเขา้ 

 

ประธานสอบถามทีป่ระชมุเพิม่เตมิว่า มผีูใ้ดจะซกัถามเพิม่เตมิหรอืไม่ 
- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 

 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุมมีตริบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ 
 
วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษทั  ส าหรบังวดปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  

31ธนัวาคม 2559 

 ประธานไดม้อบหมายใหน้ายธานินทร ์ตนัประวตั ิกรรมการผูจ้ดัการ น าเสนองบการเงนิประจ าปี 2559 ต่อที่
ประชุม 
 นายธานินทร ์ไดร้ายงานรายละเอยีดเกีย่วกบังบการเงนิประจ าปี 2559 ต่อทีป่ระชุมดงันี้ 

งบการเงนิจะประกอบดว้ยงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ งบแสดงการเปลีย่นแปลงส่วน
ของผูถ้อืหุน้  งบกระแสเงนิสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงนิ สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ทีไ่ดจ้ดัท าขึน้ตาม
หลกัการบญัชทีี ่รบัรองทัว่ไป ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตตามรายงานของผูส้อบบญัช ีและ
ได้รบัความเหน็ชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแล้ว ดงัรายละเอยีดปรากฏในรายงาน
ประจ าปี 2559 ทีบ่รษิทั ฯ ไดจ้ดัสง่ไปยงัท่านผูถ้อืหุน้ พรอ้มหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

ดงัทีก่ล่าวแลว้ในวาระก่อนหน้า บรษิทัมผีลการด าเนินงานในปี 2559 บรษิทัมรีายไดร้วม 1,365.66 ลา้นบาท
โดยมรีายไดจ้ากการขาย 1,202.95 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละ 88.09 มรีายไดจ้ากการบรกิาร 152.65 ลา้นบาท คดิเป็น
รอ้ยละ 11.18 และรายได้อื่น 10.07 ล้านบาท คดิเป็นร้อยละ 0.74 ของรายไดร้วม บรษิัทมกี าไรขัน้ต้น 448.75 ล้าน
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 32.86 มคี่าใชจ้่ายขายและบรหิาร 145.4 คดิเป็นรอ้ยละ 10.65 โดยบรษิทัมกี าไรสุทธ ิ266.18 ลา้น
บาท คดิเป็นรอ้ยละ 19.49 ของรายไดร้วม 
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ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2559บรษิัทมีสนิทรพัย์รวม จ านวน 1,194.9 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2558 ประมาณ 182.3 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละประมาณ 18.0สว่นของผูถ้อืหุน้ จ านวน 1,025.6 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 
2558 ประมาณ 114.8 ลา้นบาท คดิเป็นรอ้ยละประมาณ 12.6 
 

 ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะขอซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 
 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้ 
เหน็ดว้ย 188,996,194 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
 

มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชมุโดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มมีติ

อนุมตังิบการเงนิรวมและงบการเงนิเฉพาะบรษิทั  ส าหรบังวดปีสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจา่ยเงินปันผลจากก าไรสะสมและจากผลการด าเนินงานของบริษทัใน 

ปี2559 
 
ประธานไดม้อบหมายใหน้ายธานินทร ์ตนัประวตั ิกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุ 
นายธานินทร ์ไดช้ีแ้จงว่า จากผลการด าเนินงานในปี 2559 บรษิทัฯ มกี าไรสทุธติามงบการเงนิเฉพาะบรษิทั 

จ านวน 222,778,912.29 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 50 

ของก าไรสทุธ ิหลงัจากหกัส ารองตามกฎหมาย และกนัส ารองอื่น(ถ้าม)ี จงึเหน็สมควร จดัสรรเป็นเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ในอตัราหุน้ละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงนิ 151,329,840 บาท  ทัง้นี้ บรษิทัไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาลไปแลว้ เมื่อ

วนัที ่8 กนัยายน 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 50,443,280 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของ

กจิการทีไ่ดร้บัการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.15 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 37,832,460 บาทและของ

กจิการทีเ่สยีภาษเีงนิไดน้ิตบิุคคลในอตัรารอ้ยละ 20 ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท คดิเป็นจ านวนเงนิ 12,610,820 บาท 

จงึมเีงนิปันผลคงเหลอืจ่ายในครัง้นี้ในอตัรา 0.40 บาทต่อหุน้ คดิเป็นจ านวนเงนิ 100,886,560 บาท โดยเป็น
การจ่ายจาก 

1.ก าไรและก าไรสะสมของกจิการที่ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล ตามสทิธปิระโยชน์ส่งเสรมิการลงทุน
(BOI) ในอตัราหุน้ละ 0.22 บาท  คดิเป็นเงนิ 55,487,608 บาท ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ไดร้บัการ
เครดติในการค านวณภาษเีงนิปันผล 
2.ก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท  คิดเป็นเงิน 
45,398,952 บาท ซึง่ผูถ้อืหุน้ประเภทบุคคลธรรมดาไดร้บัการเครดติในการค านวณภาษีเงนิปันผลตามมาตรา 
47 ทวแิห่งประมวลรษัฎากร 
 



 

8 
 

โดยเสนอใหว้นัที ่9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัก าหนดสทิธิผ์ูถ้อืหุน้ (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อผูถ้อื

หุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ใน

วนัที ่11พฤษภาคม2560 เพื่อรวบรวมรายชื่อผูม้สีทิธริบัเงนิปันผล ซึง่ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่19 พฤษภาคม 

2560 ทัง้นี้การใชส้ทิธดิงักล่าวยงัมคีวามไม่แน่นอน เนื่องจากตอ้งไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ที ่

1/2560 ก่อน 

 ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 

 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้(ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 
ราย จ านวนหุน้ 600 หุน้) 

เหน็ดว้ย 188,996,794 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มมีติ

อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลจากก าไรสะสมและจากผลการด าเนินงานของบรษิทัในปี 2559 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ 

 ประธานได้ชี้แจงว่า  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 19.  ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครัง้ 

กรรมการจะตอ้งออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็น

สามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง ในปี

แรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนแปรสภาพบรษิทัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั การออกจากต าแหน่งของ กรรมการตาม

วาระนัน้ จะใชว้ธิจีบัสลากว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปใหก้รรมการทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ด เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 

และหากในคราวใดมกีรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กนั เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนทีต่้องพน้จากต าแหน่ง

ในคราวนัน้ ใหก้รรมการดงักล่าวพน้จากต าแหน่งโดยวธิจีบัสลาก ทัง้นี้ กรรมการผูอ้อกตามวาระนัน้ๆ อาจถูกเลอืกเขา้

รบัต าแหน่งใหม่อกีกไ็ด”้ ซึง่ในปีนี้มกีรรมการซึง่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดงันี้ 

  กรรมการ    ต าแหน่ง 

1) ผศ.ดร.วชิยั โถสวุรรณจนิดา   กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการ 
2) นายน าพล  เงนิน าโชค   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 
3) นายธานินทร ์ ตนัประวตั ิ   กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 
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ต่อจากนัน้ ประธาน ไดข้อใหด้ร.สรุเดช จนัทรานุรกัษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา  
และพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการอสิระ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทนในวาระนี้ โดยประธานกรรมการและ
กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระทัง้หมดไดอ้อกจากหอ้งประชุม เพื่อใหท้ีป่ระชุมไดพ้จิารณาอย่างเป็นอสิระ 
 ดร.สุรเดช ได้ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมแทน และชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพจิาณา
ค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มสี่วนได้เสยี ไดพ้จิารณาคุณสมบตัิของกรรมการและหลกัเกณฑก์ารสรรหากรรมการแล้วมี
ความเหน็ว่า ผศ.ดร.วชิยั โถสวุรรณจนิดา นายน าพล เงนิน าโชค และ นายธานินทร ์ตนัประวตั ิ กรรมการทัง้ 3 ท่านได้
ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถเชีย่วชาญในธุรกจิทีเ่กีย่วเนื่องกบับรษิทัฯ มปีระวตักิาร
ท างานที่ด ี มภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ คุณธรรม จรยิธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิี่ดต่ีอองคก์ร และยงัให้ขอ้เสนอแนะ และ
ความคดิเหน็อนัเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ตลอดมา นอกจากนี้  กรรมการอสิระยงัสามารถใหค้วามเหน็ได้
อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวขอ้ง อกีทัง้ยงัเป็นผู้มคีุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบรษิัท
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 จงึไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัเพื่อพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบการแต่งตัง้กรรมการทัง้สอง
ท่านกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งดงักล่าวอกีวาระหนึ่ง 
 บรษิัท ได้เปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อใหค้ณะกรรมการสรรหาพจิารณา
เลอืกตัง้เป็นกรรมการส าหรบัการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยได้ประกาศในเวป็ไซต์ของ บมจ.แอร์โรว ์
ซนิดเิคท รวมทัง้แจง้ผ่านทางระบบอเิลก็ทรอนิกสข์องตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในระหว่างวนัที ่1 กนัยายน 
จนถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2559  แต่ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบุคคลในเรื่องดงักล่าว 
 รายละเอยีดประวตัโิดยสงัเขปของทัง้ 3 ท่าน ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3  
ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะขอซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 

 ดร.สรุเดช จงึขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตาม
วาระเป็นรายบุคคล โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนพรอ้มกนัทัง้ 3 ท่าน และประกาศคะแนนเป็นรายบุคคล 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้(ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1ราย 
จ านวนหุน้ 4,000 หุน้) 

 
5.1 อนุมตัแิต่งตัง้ผศ.ดร.วชิยั โถสวุรรณจนิดา เป็นกรรมการ 

เหน็ดว้ย 189,000,794 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสยีง     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
5.2  อนุมตัแิต่งตัง้นายน าพล  เงนิน าโชค เป็นกรรมการ 

เหน็ดว้ย 189,000,794 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
งดออกเสยีง     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
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5.3  อนุมตัแิต่งตัง้นายธานินทร ์ ตนัประวตั ิเป็นกรรมการ 
เหน็ดว้ย 187,913,794 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง1,087,000*  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน มมีติ
แต่งตัง้ผศ.ดร.วชิยั โถสวุรรณจนิดา นายน าพล เงนิน าโชค และ นายธานินทร ์ตนัประวตัิด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่
คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอ 
 
หมายเหตุ* จ านวนหุน้ของผูท้ีง่ดออกเสยีง เป็นจ านวนหุน้ของผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระ 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการเพ่ิมเติม 

 ผศ.ดร.วิชยั โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป และได้ชี้แจงว่า 
ตามทีคุ่ณชโลธร พตูระกลู ซึง่เคยด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั พรอ้มกบัท าหน้าที่ผูอ้ านวยการส่วนบญัชแีละการเงนิ 
และงานดา้นเลขานุการบรษิทั ไดเ้กษยีณอายุงาน เมื่อวนัที ่28 กุมภาพนัธ ์2560  บรษิทัจงึไดส้รรหาผูบ้รหิารทีม่คีวามรู้
ความสามารถเชีย่วชาญในงานดา้นบญัชแีละการเงนิ มปีระวตักิารท างานทีด่ ีมภีาวะผูน้ า วสิยัทศัน์ คุณธรรม จรยิธรรม 
มทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร ตลอดจน มปีระสบการณ์ ทีจ่ะก่อใหเ้กดิประโยชน์ต่อบรษิทัในอนาคต เขา้มาท าหน้าทีก่รรมการ
และงานดา้นเลขานุการบรษิทัแทน 

 ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิาณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่เป็นผูม้สี่วนไดเ้สียได้พจิารณาแลว้ เหน็ว่า นาย
สมภพ จูโล่ห์ เป็นผู้ทีม่คีุณสมบตัิเหมาะสม จงึไดเ้สนอชื่อให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบรษิทั รวมทัง้ด ารงต าแหน่ง
ผูอ้ านวยการส่วนบญัชแีละการเงนิ และงานดา้นเลขานุการบรษิทั รายละเอยีดประวตัโิดยสงัเขปของคุณสมภพ จูโล่ห ์
ตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะขอซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 

 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้(ในวาระนี้มผีูถ้อืหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพิม่ 1 
ราย จ านวนหุน้ 49,100 หุน้) 

เหน็ดว้ย    189,049,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสยีง     0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 

มตทิีป่ระชุมทีป่ระชุมโดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนมมีตใิหแ้ต่งตัง้ 
นายสมภพ จโูล่ห ์เป็นกรรมการ 
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วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ประธานได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยพจิารณากลัน่กรองถึง
ความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทัง้ได้
เปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคยีงกนั  รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯแลว้ จงึเหน็ควรใหเ้สนอค่าตอบแทนกรรมการ ดงันี้ 

 
- ค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ 

ค่าตอบแทนเบี้ยประชมุของ
กรรมการ 

ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) 
(บาท) 

ปี 2559(ปีท่ีผา่นมา) 
(บาท) 

เบีย้ประชุมของกรรมการ ต่อการประชมุ 1 ครัง้ ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
- ประธานกรรมการ 12,500 12,500 
- กรรมการ 10,000 10,000 
เบีย้ประชุมของกรรมการชุดย่อย ต่อการประชมุ 1 ครัง้ ต่อการประชมุ 1 ครัง้ 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 12,500 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 12,500 12,500 
- กรรมการสรรหาฯ 10,000 10,000 
 (ไม่เปลีย่นแปลง)  

 

-  ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรบัผิดชอบของกรรมการ

เพิม่ขึน้ ตัง้แต่บรษิทัไดเ้ขา้เป็นบรษิทัจดทะเบยีนและจากผลการด าเนินงานของบรษิทัฯทีเ่ตบิโตขึน้ 

ค่าตอบแทนรายปี 
ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) 

(บาทต่อคน) 
ปี 2559 (ปีท่ีผา่นมา) 

(บาทต่อคน) 
- ประธานกรรมการ (1 ท่าน) 180,000 - 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 180,000 180,000 
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 180,000 180,000 
-  ผลประโยชน์อื่น ๆ / การไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP-Warrant 

-มกีรรมการบางท่านไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP-Warrant 2 โดยมรีายละเอยีดการจดัสรรในวาระที ่12 

ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะขอซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 
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ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้ 
เหน็ดว้ย    189,049,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
 

มตทิีป่ระชุมทีป่ระชุมโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนนมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 
วาระท่ี 8  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนประจ าปี  2560 

 ประธานไดช้ีแ้จงว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และตามขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 57. ก าหนดว่า  ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัทุกปี ในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาการ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2560 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั 
เพื่อพจิารณาแต่งตัง้บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ผูส้อบบญัชเีดมิเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2560โดยมี
รายชื่อของบุคคลทีเ่ป็นผูส้อบบญัชดีงัต่อไปนี้ 
 

รายช่ือผูส้อบบญัชีบจก. เอเอน็เอส ออดิท* ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
1. นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล 3500 หรอื 
2. นายเสถยีร วงศส์นนัท ์  3495 หรอื 
3. นางสาวกุลธดิา ภาสรุกุล 5946 หรอื 
4. นายยุทธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน 9445 หรอื 
5. นายวชิยั  รุจติานนท ์ 4054 
* หมายเหตุ บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท และบรษิทัย่อย ไดแ้ก่ บจก.เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล และบจก.เมฆา-เอส 

แต่งตัง้ให ้บจก. เอเอน็เอส ออดทิ เป็นผูส้อบบญัชรีายเดยีวกนัทกุบรษิทั 
 

โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางขา้งต้นเป็นผูส้อบบญัช ีแสดงความเหน็และลงนามในงบการเงนิ
ของบรษิทัและบรษิทัย่อยประจ าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงนิ 1,840,000 บาท 

ดร.สุรเดช จนัทรานุรกัษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอสิระ ชีแ้จงเพิม่เติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแลว้เหน็ว่า บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ได้
ปฎบิตัหิน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดเ้ป็นอย่างดตีลอดมา ใหบ้รกิารเป็นทีน่่าพอใจ มคีุณภาพ และมคีวามเขา้ใจใน
ระบบงานของบรษิทั ทัง้นี้ค่าสอบบญัชมีคีวามเหมาะสม อยู่ในระดบัเดยีวกบักบับรษิัทอื่นทีม่ธีรุกจิ และขนาดเทยีบเคยีง
กบับรษิทัฯ นอกจากนี้ บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ไม่มคีวามสมัพนัธอ์ื่นใดในทางธุรกจิกบับรษิทั รวมทัง้ไม่มบีุคคล
ทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ในผลประโยชน์ระหว่างบรษิทักบัส านกังาน 
 

ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 
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ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้ 
เหน็ดว้ย    189,049,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
 

มตทิีป่ระชุมทีป่ระชุมโดยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนมมีตใิหแ้ต่งตัง้
นายอธพิงศ ์อธพิงศส์กุลผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่3500 หรอื นายเสถยีร วงศส์นันทผ์ูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่ 3495 หรอื นางสาวกุลธดิา ภาสรุกุลผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่5946 หรอืนายยุทธพงษ์  เชือ้
เมอืงพานผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่9445 หรอื นายวชิยั  รุจติานนท์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่
4054 จากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 และอนุมตัเิงนิค่าตอบแทน  เป็นจ านวนเงนิ 
1,840,000 บาท 
 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทฯ จ านวน 

8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษทั และ/หรือพนักงานของ

บริษทัย่อย ครัง้ท่ี 2 (ESOP-W2) 

 ประธานไดช้ีแ้จงว่า ตามทีบ่รษิทัไดม้กีารอนุมตัใิหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั  
เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทั และ/หรอืพนักงานของบรษิทัย่อย (ESOP-W1) 
เมื่อวนัที ่27 กุมภาพนัธ ์2557 จ านวน 3,000,000 หน่วย โดยไดม้กีารเริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกในเดอืนมถุินายน 2558 นัน้ 
ใบส าคญัแสดงสทิธดิงักล่าว จะครบอายุการใช้สทิธใินเดือนมิถุนายน 2560 ดงันัน้ เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการ
เสรมิสรา้งก าลงัใจใหก้บับุคลากรทีม่สีว่นร่วมในความส าเรจ็ของบรษิทัทีผ่่านมา เพื่อสรา้งแรงจงูใจ และเป็นผลตอบแทน
การปฏบิตัิงานแก่บุคลากรของบรษิทัทีม่คีวามตัง้ใจในการท างานกบับรษิัทต่อไปในระยะยาว อนัจะเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกจิของบรษิทัในภาพรวม และก่อใหเ้กดิผลดต่ีอผูถ้อืหุน้ของบรษิทัในอนาคต จงึขอเสนอใหม้กีารอนุมตัใิห้
ออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั เพื่อเสนอขายใหแ้ก่กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนักงานของ
บรษิทั และ/หรอืพนกังานของบรษิทัย่อยอกีครัง้หนึ่ง(ESOP-W2) 

 อน่ึง บรษิทัจะไม่มกีารปรบัสทิธใินใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัในโครงการ ESOP-W1 ซึง่จะมกีาร 
ใชส้ทิธคิรัง้สุดทา้ยในเดอืนมถุินายน 2560 โดยทีผ่ลประโยชน์และสทิธไิม่ดอ้ยลงกว่าเดมิ เนื่องจากการออกและเสนอ
ขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั (ESOP-W2) จะมกีารจดัสรร ในวนัที ่24 – 31 กรกฎาคม 2560 (ภายหลงัวนั
หมดอายุของ ESOP-W1) และคาดว่าจะเริม่ใชส้ทิธคิรัง้แรกในเดอืน มถุินายน 2561 

โดยในโครงการนี้ มกีรรมการ ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทีไ่ด้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้ซือ้หุ้น
สามญัของบรษิัทเกนิกว่ารอ้ยละ 5 ของจ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดที่ออกและเสนอขายในครัง้นี้ ได้แก่ นาย
ธานินทร ์ตนัประวตั ินายรุ่งเรอืง แกว้พวง และ นายสมภพ จโูล่ห์ และมกีรรมการผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรปกตไิม่เกนิรอ้ยละ 
5 คือ นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ และนายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง โดยได้น าเสนอและได้รับความเห็นชอบ ต่อ
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบ 6 
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 รายละเอยีดเบือ้งตน้โครงการออกใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ เพื่อจดัสรรใหแ้ก่

กรรมการ ผูบ้รหิาร และ/หรอืพนกังานของบรษิทั และ/หรอืพนกังานบรษิทัย่อย (ESOP-W2) 

ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะขอซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 
 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้ 
เหน็ดว้ย   179,795,497 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง     9,254,397*    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

นายธานินทร ์ไดถ้ามบรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ใหช้ีแ้จงการแสดงผลคะแนนเป็นรอ้ยละของผูง้ดออกเสยีง
ซึง่ไม่ตรงกบัจ านวนหุน้ทีม่กีารงดออกเสยีง 

บรษิทั โอเจ อนิเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั ชีแ้จงว่า คะแนนของ ผูง้ดออกเสยีง จะไม่นับรวมไปในฐานค านวณรอ้ยละ 
จะแสดงเพยีงจ านวนหุน้ของผูท้ีง่ดออกเสยีงเท่านัน้ เพราะจ านวนหุน้ของผูท้ีง่ดออกเสยีงเป็นผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระ 
 

มตทิีป่ระชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนมมีตแิละตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิว่ารอ้ยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถอืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้นการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธภิายใต้โครงการ ESOP-W2 ขา้งต้น
โดยไม่นบัสว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยี มมีตใิหอ้นุมตักิารออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญัของบรษิทัฯ 
จ านวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิัท และ/หรอืพนักงานของบรษิัทย่อย 
ครัง้ที ่2 (ESOP-W2) 

 
 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,734 บาท 

เป็นจ านวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 152 หุ้น 

มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00  บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 

เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

ประธานไดช้ีแ้จงว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทั มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ทีแ่กไ้ข 
เพิม่เติม) บรษิัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบยีนโดยยกเลกิหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายก่อนที่จะเพิม่ทุนเป็นจ านวนอื่น 
ดงันัน้บรษิัทฯ จงึจ าเป็นต้องท าการลดทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จากจ านวน 253,748,734 บาทเป็น 253,748,582 
บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัทีย่งัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 152 หุน้ มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (ยกเวน้หุน้สามญัทีส่ ารองไวเ้พื่อ
รองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 
“ใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้ ของพนกังาน ESOP-W1” จ านวน 1,532,182 หุน้) และพจิารณาแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์
สนธขิองบรษิทั ขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีนเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีน เป็นดงันี้ 
 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 253,748,582 บาท (สองร้อยห้าสบิสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพนัห้า

รอ้ยแปดสบิสอง บาท) 
 แบ่งออกเป็น 253,748,582หุน้ (สองร้อยห้าสบิสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพนัห้า
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รอ้ยแปดสบิสอง หุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั 253,748,582หุน้ (สองร้อยห้าสบิสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพนัห้า

รอ้ยแปดสบิสอง หุน้) 
 

ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะขอซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 

 
 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้ 
เหน็ดว้ย   189,049,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง  0    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
มตทิีป่ระชุม  ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ซึง่มา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 
253,748,734 บาท เป็นจ านวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลกิหุน้สามญัที่ยงัไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 152 หุน้ มูล
ค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00  บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน
จดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
 
เมื่อจบการพจิารณาในวาระที ่10 ผูถ้อืหุน้ไดม้กีารสอบถาม ดงันื้ 
 

ถาม  นายพรีพงศ์ จริะวงศ์ประภา ผูถ้ือหุ้น สอบถามเรื่องการขยายโรงงานส่วนที่จะเพิม่เครื่องจกัรใหม่ 
ก าลงัการผลติของเครื่องจกัรใหม่ สามารถเดนิเครื่องเต็มทีเ่ป็นรอ้ยละเท่าไรของยอดรวม และสอบถามเรื่องการออก 
ESOP-W2 ปกติบริษัทจะต้องก าหนดราคาเสนอขาย และน าเข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ หรือประชุมเฉพาะ
กรรมการบรหิาร 

ตอบ  นายธานินทร ์กรรมการผูจ้ดัการชีแ้จงเรื่องก าลงัการผลติว่า โรงงานส่วนต่อขยายบรษิทัไดก้่อสรา้ง
แลว้เสรจ็เมื่อปลายเดอืนมนีาคม บนพืน้ทีป่ระมาณ 7 ไร่ รองรบัการขยายก าลงัการผลติประมาณ20% บรษิทัไดม้กีาร
ปรบักระบวนการผลติของเครื่องจกัรการผลติท่อรอ้ยสายไฟฟ้าชนิดท่อแขง็ เพิม่สายการผลติใหม่ซึง่อยู่ในขัน้ตอนการ
ขออนุมตั ิBOI ซึง่จะท าใหก้ าลงัการผลติของท่อรอ้ยสายไฟฟ้าชนิดท่อแขง็เพิม่ขึน้อกีประมาณ 2,500 ตนั 

สว่นหลกัเกณฑก์ารออกใบส าคญัแสดงสทิธิ ์(ESOP-W2) ไดผ้่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัแลว้ ซึง่
ตามเกณฑข์องส านกังาน กลต.จะตอ้งมกีารก าหนดราคาเสนอขาย โดยบรษิทัใชร้าคาตลาดถวัเฉลีย่ยอ้นหลงั 7 วนัก่อน
วนัประชุมกรรมการ ซึง่ไดร้าคาที ่17.25 บาท เป็นฐานค านวณโดยใหส้่วนลดราคาเสนอขายไดไ้ม่เกนิ10%จงึไดร้าคา
เสนอขายที1่5.53 บาทต่อหุน้ โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่สารสนเทศรายงานการประชุมไปแลว้ 

 
ถาม  นายพรีพงศ ์จริะวงศป์ระภา ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามเพิม่เตมิ เรื่องการเพิม่ก าลงัการผลติ ตอนนี้โรงงาน

สรา้งเสรจ็มา2-3เดอืนแลว้ ตามก าหนดการน่าจะมกีารน าเขา้เครื่องจกัรเรว็กว่านี้ จงึอยากทราบว่าก าลงัการผลติจะเริม่
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เดนิเครื่องเต็มที่ได้เมื่อไร จ าเป็นต้องเร่งการผลติภายในปีนี้หรอืไม่และการขอ BOI เราจะได้แน่นอนหรอืยงัอยู่ใน
ระหว่างการพจิารณาคุณสมบตั ิ

ตอบ  นายธานินทร ์ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัสดัส่วนในการใชก้ าลงัการผลติของบรษิทัอยู่ทีป่ระมาณ 70% ซึง่ใน
กระบวนการผลติเดมิ สามารถปรบัปรุงกระบวนการผลติ ส่วนหนึ่งของการปรบัปรุงเป็นส่วนของ Automation ซึ่ง
ด าเนินการไปแล้วท าให้ยงัสามารถรองรบัการเติบโตได้อีกประมาณ 10-15% จากก าลงัการผลิตเดิม เพียงแต่ว่า
สญัญาณการเสนอซื้อจากโครงการภาครัฐ ท าให้บริษัทต้องเตรียมตัวส าหรบัการเสนอซื้อที่จะเพิ่มขึ้นจึงได้สัง่ซื้อ
เครื่องจกัรเพิม่ขึน้มาจากแผนเดิมเมื่อเดือนมีนาคม และคาดว่าเครื่องจกัรชุดนี้น่าจะเริ่มด าเนินการได้ไม่เกนิเดือน
กนัยายนปีนี้ และเรื่องขอ BOI ทีผ่่านมา บรษิทัมขี ัน้ตอนการด าเนินการอยู่แลว้ จงึมัน่ใจว่าจะไดร้บัการส่งเสรมิการ
ลงทุน 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 

บาท เป็นจ านวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 8,000,000 หุ้น มูล

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ของบริษทัฯ ข้อ 4 เพื่อให้

สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 ประธานไดช้ีแ้จงว่าตามทีบ่รษิทัไดม้กีารอนุมตัใิหอ้อกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้สามญั เพื่อ
เสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของบรษิทั และ/หรอืพนักงานของบรษิทัย่อยครัง้ที่ 2 (ESOP-
W2) จ านวน 8,000,000 หน่วย นัน้ จงึขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทอกีจ านวน 
8,000,000 บาท จากทุนจดทะเบยีนเดมิจ านวน 253,748,582 บาท เป็นจ านวน 261,748,582บาท โดยการออกหุ้น
สามญัใหม่จ านวน จ านวน 8,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท เพื่อระดมทุนมาใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนของ
บรษิทัฯ  และเพื่อรองรบัการใช้สทิธซิือ้หุ้นสามญัของบรษิัทฯ ของผู้ถอืใบส าคญัแสดงสทิธิ ESOP-W2 ทัง้นี้ เพื่อให้
เป็นไปตามกฎหมาย จงึเสนอให้มกีารแกไ้ขหนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 4. เรื่องทุนจดทะเบยีน เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการ
เพิม่ทุนจดทะเบยีน ดงันี้ 
 
ขอ้ 4. ทุนจดทะเบยีน จ านวน 261,748,582บาท (สองร้อยหกสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพนัห้า

รอ้ยแปดสบิสอง บาท) 
 แบ่งออกเป็น 261,748,582หุน้ (สองร้อยหกสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพนัห้า

รอ้ยแปดสบิสอง หุน้) 
 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุน้สามญั 261,748,582หุน้ (สองร้อยหกสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพนัห้า

รอ้ยแปดสบิสอง หุน้) 
ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้ 
เหน็ดว้ย   189,049,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ100 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง  0    เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
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มตทิีป่ระชุม ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนมมีติอนุมตัิการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบยีนเดมิ 253,748,582 
บาท เป็นจ านวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจ านวน 8,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1.00 
บาท และแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิของบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ 
 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 8,000,000หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00    

บาท เพือ่รองรบัการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 
 ประธานไดช้ีแ้จงว่าตามทีบ่รษิทัฯ มคีวามประสงคท์ีจ่ะเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีร่ะบุในวาระที ่
10 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นจะต้องพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนใหม่ โ ดยใน
โครงการนี้ได้น าเสนอและได้รบัความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนแล้ว มกีรรมการ 
ผูบ้รหิาร และพนักงานของบรษิทัทีไ่ด้รบัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้ซือ้หุน้สามญัของบรษิัทเกนิกว่าร้อยละ 5 ของ
จ านวนใบส าคญัแสดงสทิธทิัง้หมดทีอ่อกและเสนอขายในครัง้นี้ ซึง่ตอ้งขออนุมตัจิากผูถ้อืหุน้เป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนน
เสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน และตอ้งไม่มผีู้
ถอืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิว่ารอ้ยละหา้ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงคดัคา้น ไดแ้ก่  

1.  นายธานินทร ์ตนัประวตั ิ กรรมการผูจ้ดัการ  
2. นายรุ่งเรอืง แกว้พวง  ผูจ้ดัการทัว่ไป (บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนิคอล) 
3. นายสมภพ จโูล่ห ์  ผูอ้ านวยการสว่นบญัชแีละการเงนิ 

 
 นอกจากนี้ยงัมกีรรมการผูท้ีไ่ดร้บัการจดัสรรปกตไิม่เกนิรอ้ยละ 5 คอื นายธาราพงษ์ รุจวิงศ ์และนายภาณุ
พงศ ์วจิติรทองเรอืง โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามเอกสารแนบ 6 สทิธติามใบส าคญัแสดงสทิธ ิESOP-W2 

ประธานสอบถามทีป่ระชมุว่า มผีูใ้ดจะซกัถามหรอืไม ่

- ไม่มผีูใ้ดซกัถาม 

ประธานจงึขอใหท้ีป่ระชมุออกเสยีงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผูเ้ขา้ร่วมประชุมไดล้งคะแนนดงันี้ 
 
(12.1) อนุมตัจิดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธฯิ 

เหน็ดว้ย   179,795,497 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสยีง     9,254,397*      เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ สามในสีข่องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

และตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิว่ารอ้ยละสบิของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนมมีตอินุมตัจิดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธฯิ(ESOP-W2) 

 
(12.2)  อนุมตัจิดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 นายธานินทร ์ตนัประวตั ิ   

เหน็ดว้ย   187,962,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสยีง    1,087,000*   เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
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(12.3)  อนุมตัจิดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 นายรุ่งเรอืง แกว้พวง  

เหน็ดว้ย   188,588,185 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสยีง      461,709*     เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
 

(12.4) อนุมตัจิดัสรรเกนิกว่ารอ้ยละ 5 นายสมภพจโูล่ห ์

เหน็ดว้ย   189,049,894 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
ไม่เหน็ดว้ย  0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 
งดออกเสยีง    0          เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ0 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ 

 
มตทิีป่ระชมุ ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ สามในสีข่องผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน

และตอ้งไม่มผีูถ้อืหุน้ซึง่ถอืหุน้รวมกนัเกนิว่ารอ้ยละหา้ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีง
ลงคะแนนมมีติอนุมตัจิดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธฯิ(ESOP-W2) ใหน้ายธานินทร ์ตนัประวตัิ , นาย
รุ่งเรอืง แกว้พวง และ นายสมภพจูโล่ห ์ไดร้บัจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธเิขา้ซือ้หุ้นสามญัของบรษิทั
เกนิกว่ารอ้ยละ 5 

หมายเหตุ* จ านวนหุน้ของผูท้ีง่ดออกเสยีง เป็นจ านวนหุน้ของผูท้ีม่สีว่นไดเ้สยีในวาระ 
 

 เมื่อหมดวาระการประชุมแล้ว และไม่มผีู้ถือหุ้นรายใดของซกัถามหรือเสนอความคดิเหน็อกี ประธานในที่
ประชุมไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีส่ละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถงึใหข้อ้เสนอแนะ ซึง่บรษิทัฯจะรบัไปพจิารณาใน
การด าเนินกจิการของบรษิทัต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 
 
ปิดประชุม เวลา 15.33 น. 

       

ลงชื่อ......................................................ประธานในทีป่ระชมุ 
       (ผศ.ดร.วชิยั  โถสวุรรณจนิดา) 
 
 
 

ลงชื่อ ............................................................... เลขานุการบรษิทั(ผูบ้นัทกึการประชุม) 
      (นายสมภพ จโูล่ห ์) 


