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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี  2560 

บริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) 

วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560 

ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ช้ัน 2 ห้อง MR211-212 

 

เริ่มประชุมเวลา 14.00 

 

บริษัท มีผู้ถือหุ้น จ านวน 2,701 ราย นับเป็นจ านวนหุ้น 252,216,400 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิร่วมเข้า
ประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุ้น วันท่ี 11 มีนาคม 2560) ในการประชุมครั้งนี้มผีู้ถือ
หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 31 ราย และมีผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน34 ราย รวม
ทั้งสิ้น 65 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันท้ังสิ้น 188,173,085 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.60 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด ครบ
เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทข้อท่ี 36. 

 น.ส.ศศิปภา ธิอาจารย์ พิธีกร ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผูส้อบบัญชี และที่ปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วม
ประชุมในครั้งน้ีด้วย ดังนี้   

 กรรมการบริษัทมีจ านวน 9 ท่าน มีกรรมการเข้าร่วมจ านวน 9 ท่าน ดังนี ้

 1. ผศ.ดร.วิชัย  โถสุวรรณจินดา         ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายเลิศชัย  วงค์ชัยสิทธ์ิ               กรรมการ  และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายธานินทร์  ตันประวัติ              กรรมการผู้จัดการ 

4. นายภาณุพงศ์  วิจิตรทองเรือง       กรรมการ 

5. นางประครอง  นามนันทสิทธ์ิ  กรรมการ 

6. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์    กรรมการ 

7. ดร.สรุเดช  จันทรานรุักษ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา 

      และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

 8. นายน าพล  เงินน าโชค   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 9. นายชนะ  สิงห์รุ่งเรือง   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  

  

 กรรมการที่ไมเ่ข้าร่วมประชุม : ไมม่ี 
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       ผู้สอบบัญชี ที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส.กุลธิดา ภาสรุกุล จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  

       ที่ปรึกษาทางด้านกฎหมาย ที่เข้าร่วมประชุม คือ นายภูษิต โพธิ์เตมีย์  จากส านักกฎหมาย Total Management Law 
Firm 

จากนั้น น.ส.ศศิปภา ธิอาจารย์ ไดช้ี้แจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ตลอดจนการ
นับคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะต้องลงมติในแตล่ะระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรับทราบโดยทั่วกัน ดังนี้ 

   

 วิธีการใช้บัตรลงคะแนน 

- บัตรลงคะแนนจะจดัแยกให้เป็นแต่ละวาระ ซึ่งที่บัตรจะระบุไว้อยู่แล้วว่าเป็นบัตรใช้ส าหรบัวาระใด จะต้องใช้ให้ใน
วาระนั้น มิเช่นนั้นคะแนนเสยีงจะไม่ตรงตามวาระ 

- บัตรแตล่ะใบจะมีช่องลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ให้ท าเครื่องหมายลงในช่องที่ท่านประสงค์จะลงคะแนน จะมีเจ้าหน้าที่ไปเก็บใบ
ลงคะแนน มาเพื่อรวบรวมคะแนนและประกาศให้ทราบแต่ละวาระไป 

วิธีการลงมติในวาระต่างๆ 

ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท คือ   

- ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีถืออยู่  โดยนับ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ถ้ามคีะแนนเสยีง
เท่ากัน ให้ประธานฯ ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสยีงเป็นเสียงช้ีขาด  

การออกเสียงลงมติใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียง เห็นชอบจากเสียงข้างมากของผูถ้ือหุ้นท่ีมา
ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน กรรมการประจ าปี 2560 จะต้องไดร้ับ
คะแนนเสยีงเห็นชอบไม่น้อยกว่า  2 ใน 3  ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ส่วนใน
วาระที ่9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 8,000,000 หน่วย 
ให้แก่กรรมการ ผู้บรหิาร และ/หรอืพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งท่ี 2 (ESOP-W2) วาระที่ 10 
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบยีนเดิม 253,748,734 บาท เป็นจ านวน 253,748,582 บาท 
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ไดจ้ าหน่าย จ านวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ วาระที่11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582บาท เป็นจ านวน 261,748,582บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุน
จ านวน 8,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณหส์นธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ  และวาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 
8,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพือ่รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 จะต้องไดร้ับคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของจ านวนคะแนนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 
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ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเอง  ประธานจะถามและมเีจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนนจากท่านมาเพื่อรวบรวมคะแนน 
และประกาศผลการลงมติให้ ทราบแต่ละวาระไป 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะใหผู้้อื่นมาประชุมแทน  และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะน าคะแนน เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกับคะแนนของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วย
ตนเอง 

- ในกรณีที่มผีู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเ้ริ่มแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลง 
คะแนนไดต้ามวาระที่ยังไม่ได้เริม่พิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้ารว่มประชุม ระหว่างการ
ประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสยีงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 

- นอกจากน้ี เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีในการประชุมผู้ถือหุน้ของ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์ ในการประชุมครั้งนี้ บริษทัได้มอบหมาย บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ท า
หน้าท่ีดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้   

 น.ส.ศศิปภา ธิอาจารย์ ได้กล่าวเชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแตไ่มม่ีผู้ถอืหุ้นท่านใด
เสนอตัว  จึงไดเ้ชิญ คุณภูษิต โพธิเ์ตมีย์ จากส านักกฎหมาย Total Management Law Firm ท าหน้าที่สักขีพยานในการนับ
คะแนนเสยีงครั้งน้ี 

ต่อจากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า ด้วยท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2560 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2560 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ในวันอังคารที่  25 
เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทค ช้ัน 2 ห้อง MR 211-212 โดยมรีะเบียบวาระการประชุมดังนี้     

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559  และแผนด าเนินการในป2ี560 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท ส าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 

วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและจากผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 

วาระที่ 5     พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ 

วาระที่ 6   พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิม่เตมิ 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

วาระที่ 8         พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

วาระที่ 9    พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ                   
จ านวน 8,000,000  หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนกังานของบริษัท และ/หรือพนักงาน
ของบริษัทย่อย ครั้งท่ี 2  (ESOP-W2) 

วาระที่ 10     พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบยีนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบยีนเดิม 253,748,734 บาท เป็นจ านวน 
253,748,582 บาท โดยการยกเลกิหุ้นสามญัที่ยังไมไ่ด้จ าหน่าย จ านวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
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1.00  บาท และแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระที่ 11      พิจารณาอนุมตัิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 บาท เป็น
จ านวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิม่ทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ 

วาระที่ 12    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจ านวน 8,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิ ESOP-W2 

            ตามข้อบังคับของบริษัท ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชุม พิธีกรจึงเรยีนเชิญ 
ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

           (ก่อนเข้าสู่วาระที่ 1 ไดม้ผีู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่อีก8 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 804,309 หุ้น จึง
มี ผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 73 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 188,977,394 หุ้น) 

 ผศ.ดร.วิชัย โถสุววรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผูร้่วมประชุม และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี  2559 

 ประธานได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จดัการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2559  เมื่อวันจันทร์ที่  25 เมษายน 
2559 และได้จัดส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่ กฎหมาย
ก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) แล้ว  โดยมีรายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบ 1 
ในหนังสือเชิญประชุมทีไ่ด้จดัส่งใหผู้้ถือหุ้นแล้ว   

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี 

เห็นด้วย 188,977,394 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 

ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ซึ่งประชุมมื่อวันจนัทร์ที่  25 เมษายน 2559 ตามที่ประธานฯเสนอ 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559  และแผนด าเนินการในปี 2560 

 ประธานได้มอบหมายให้นายธานนิทร์ ตันประวตัิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทใน
รอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมรับทราบ 

 นายธานินทร์ ตันประวัติ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และแผนด าเนินการในปี 2560โดย
สรุปดังนี ้

ในปี 2559 ที่ผ่านมา บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีผลการด าเนินงาน อนัประกอบด้วย 
รายได้จากการขายและบริการ เปน็จ านวน  1,355.60  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีท่ีผ่านมา 12.05% ซึ่งประกอบด้วย รายได้จาก
การขายท่อร้อยสายไฟฟ้า จ านวน 861.23 ล้านบาท ท่อน้ าประปา จ านวน 6.28 ล้านบาท ท่อระบายอากาศ จ านวน 91.06 
ล้านบาท ท่อส าหรบังานก่อสร้าง จ านวน 243.92 ล้านบาท และรายได้จากการบริการตดิตั้ง จ านวน 152.65 ล้านบาท 
นอกจากน้ันยังมีรายได้อื่นๆอีก จ านวน  10.07 ล้านบาทส าหรบั ก าไรสุทธิใน ปี 2559 เท่ากับ 266.18 ล้านบาท คิดเป็น 
19.63% ของรายได้ และก าไรขั้นต้นในปี  2559 เท่ากับ 448.75 ล้านบาท คิดเป็น 33.10 %   

 กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลติและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ 
(Duct) ท่อก่อสร้าง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆ โดยมีการจัดจ าหนา่ยทั้งภายใน 
และต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจ าหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และผ่านตัวแทนจ าหน่าย โดย
กลุ่มลูกค้าหลักของกลุม่บริษัทแบง่เป็น ตัวแทนจ าหน่าย (Dealer), ผู้รับเหมาก่อสร้าง (Contractor), และเจา้ของโครงการ 
(Project Owner) ผลิตภณัฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่อสร้างที่จ าเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและอสังหาริมทรัพย์ ดังน้ัน 
การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมดังกลา่ว และด้วยความหลากหลายของผลิตภณัฑ์ ท่ีสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกคา้ด้วยราคาทีเ่หมาะสม และมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์จากสถาบันทั้งภายในประเทศ
และต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินคา้ให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของผู้ใช้ ท าให้กลุ่มบริษัทมกีารเติบโตอย่างต่อเนื่อง 
นอกจากน้ี ในป ี2558 บริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล (บริษัทย่อย) ได้เข้าซื้อหุ้นของบริษัท เมฆา-เอส จ ากัด (ประกอบธุรกิจ
รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า) เป็นบรษิัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง โดยถือหุ้นรอ้ยละ 65 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 10 ล้านบาท โดย
ผลการด าเนินงานของบริษัทย่อยดงักล่าว ได้เข้ามาเสริมรายได้การบริการในงบการเงินรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยส าคญั และมีส่วน
ท าให้ผลการด าเนินงานรวมของบริษัทเติบโตขึ้นด้วย 

 กิจกรรม CSR บริษัทฯได้ตระหนักถึงการด าเนินธุรกิจบนพ้ืนฐานของการก ากับ ดูแลกจิการที่ดีควบคู่ไปกับการมี
ความรับผิดชอบต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ผ่านโครงการและกิจกรรมสังคมต่างๆ ท่ีเปน็ประโยชน์ต่อการ
พัฒนาชุมชน สังคม และสิ่งแวดลอ้ม ซึ่งท่ีผ่านมา บริษัทฯและบริษทัย่อย ได้ร่วมท ากิจกรรมเพื่อสังคม โดยสรุปได้ดังนี้ 

- จัดท าโครงการ “หลังคาบังแดดฝนโรงเรียนบ้านย่านซื่อ” ณ โรงเรยีนบ้านย่านซื่อ ต.บ้านเก่า อ.พานทอง จ.ชลบุรี 
- สนับสนุนอุปกรณไ์ฟฟ้าทั้งหมด 10 รายการ  ให้แก่วิทยาลัยการอาชีพพนัสนิคมเพื่อใช้ในการเรียนการสอนใน

รายวิชาการตดิตั้งไฟฟ้าในอาคาร 
- สนับสนุนของรางวัลเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมตามโครงการจัดงานวนัเด็กแห่งชาติ ประจ าปี พ.ศ.2559 ณ วัดบ้านงิ้ว 

ต าบลหนองกะขะ อ าเภอพานทอง จังหวัดชลบุร ี
- สนับสนุนโครงการจดังานสงกรานต์และส่งเสริมวันผู้สูงอายุ ประจ าต าบลพานทองและต าบลหนองกะขะ พ.ศ.2559 
- สนับสนุนท่อน้ า PP-R ให้แก่วันเขาดิน ต าบลเขาดิน อ าเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อบูรณะหอ้งโรงครัวท่ี

ศาลาการเปรยีญจ านวน 3 ห้อง  
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- บริจาคท่อเหล็ก จ านวน 350 เส้น เพื่อใช้ในการก่อสร้างเมรุหรือ ฌาปนกิจสถาน ณ วัดอินทาราม อ าเภอบ้านโพธ์ิ 
จังหวัดฉะเชิงเทรา 

นายธานินทร์ ไดร้ายงานถึงแผนการด าเนินงานในปี 2560 ซึ่ง บริษัทตั้งเป้าหมายรายได้รวม 1,600 ล้านบาท โดยมรีายได้
จากการขาย 1,300 ล้านบาท และรายได้จากการบริการ (เป้าหมายของบริษัทย่อย) 300 ล้านบาท 

นอกจากน้ี นายธานินทร์ยังรายงานว่าบริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
โดยได้รับการตอบรับจาก โครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) เมื่อวันท่ี5 เมษายน
2560 

หลังจากนายธานินทร์ ช้ีแจงแล้ว ประธานเปดิโอกาสใหผู้้ถือหุ้น ซักถาม 

ถาม ผู้ถือหุ้นซึ่งไมไ่ด้แจ้งช่ือสอบถามเรือ่ง โครงการในอนาคต โครงการกอ่สร้างโรงงานเพื่อขยายก าลังการผลิต ท่อร้อย
สายไฟใตด้ิน (RTRC) และท่อเหลก็อ่อนกันน้ า และ โครงการปรับปรุงระบบอัตโนมัติและเพิ่มเครื่องจักรในการผลิตท่อ เหล็ก
ร้อยสายไฟ บริษัทฯ ด าเนินการเสร็จหมดแล้วใช่หรือไม ่

ตอบ  โดยนายธานินทร์ ช้ีแจงว่า โครงการก่อสร้างของบริษัทด าเนินการเสร็จตามเป้าหมาย ปัจจุบันอยูร่ะหวา่งลงทุน
เครื่องจักร ซึ่งบริษัทฯไดส้ั่งผลิตเครื่องจักรแล้ว ปัจจุบันอยูใ่นขั้นตอนการขอน าเข้า 

ประธานสอบถามที่ประชุมเพิ่มเตมิว่า มีผู้ใดจะซักถามเพิ่มเตมิหรือไม่ 

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 
 
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 

 

วาระที่ 3         พิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัทส าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม2559 

 ประธานได้มอบหมายให้นายธานนิทร์ ตันประวตัิ กรรมการผู้จัดการ น าเสนองบการเงินประจ าปี 2559 ต่อทีป่ระชุม 

 นายธานินทร์ ไดร้ายงานรายละเอยีดเกี่ยวกับงบการเงินประจ าปี 2559 ต่อที่ประชุมดังนี้ 

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้
ถือหุ้น  งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ได้จัดท าขึ้นตามหลักการ
บัญชีที่ รับรองทั่วไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และได้รับความ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรษิัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ที่บริษัท 
ฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

ดังท่ีกล่าวแล้วในวาระก่อนหน้า บริษัทมีผลการด าเนินงานในปี 2559 บริษัทมีรายได้รวม 1,365.66 ล้านบาทโดยมี
รายได้จากการขาย 1,202.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 88.09 มีรายได้จากการบริการ 152.65 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
11.18 และรายได้อื่น 10.07 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.74 ของรายได้รวม บริษัทมีก าไรขั้นต้น 448.75 ล้านบาท คิดเป็นร้อย
ละ 32.86 มีค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 145.4 คิดเป็นร้อยละ 10.65 โดยบริษัทมีก าไรสุทธิ 266.18 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
19.49 ของรายได้รวม 
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ส่วนของงบแสดงฐานะทางการเงินปี 2559บริษัทมีสินทรัพย์รวม จ านวน 1,194.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 
ประมาณ 182.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 18.0ส่วนของผู้ถือหุ้น จ านวน 1,025.6 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 
ประมาณ 114.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละประมาณ 12.6 
 
 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 
 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี 

เห็นด้วย 188,996,194 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมตัิงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  ส าหรับงวดปสีิ้นสดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและจากผลการด าเนินงานของบริษัทใน 

ปี2559 
 
ประธานได้มอบหมายให้นายธานนิทร์ ตันประวตัิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ช้ีแจงต่อที่ประชุม 
นายธานินทร์ ได้ช้ีแจงว่า จากผลการด าเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 

จ านวน 222,778,912.29 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
ก าไรสุทธิ หลังจากหักส ารองตามกฎหมาย และกันส ารองอื่น(ถ้ามี) จึงเห็นสมควร จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 0.60 บาท เป็นจ านวนเงิน 151,329,840 บาท  ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 
2559 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 50,443,280 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 37,832,460 บาทและของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12,610,820 บาท 

จึงมีเงินปันผลคงเหลือจ่ายในครั้งนี้ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 100,886,560 บาท โดยเป็นการ
จ่ายจาก 

1. ก าไรและก าไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน(BOI) ใน
อัตราหุ้นละ 0.22 บาท  คิดเป็นเงิน 55,487,608 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตในการ
ค านวณภาษีเงินปันผล 

2. ก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท  คิดเป็นเงิน 45,398,952 
บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวล
รัษฎากร 
โดยเสนอให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวันก าหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 11
พฤษภาคม2560 เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ซึ่งก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้การใช้
สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งที่ 1/2560 ก่อน 
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 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี(ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย 
จ านวนหุ้น 600 หุ้น) 

เห็นด้วย 188,996,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะบริษัท  ส าหรับงวดปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

วาระที่ 5  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการใหม่แทนกรรมการซ่ึงต้องออกตามวาระ 

 ประธานได้ช้ีแจงว่า  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19.  ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบรษิัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของ กรรมการตามวาระนั้น จะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใด
จะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุด เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคน
อยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจาก
ต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่ง
ต้องพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี ้

  กรรมการ    ต าแหน่ง 

1) ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ 
2) นายน าพล  เงินน าโชค   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
3) นายธานินทร์  ตันประวตั ิ   กรรมการ/กรรมการผูจ้ัดการ 

 
ต่อจากนั้น ประธาน ได้ขอให้ดร.สรุเดช จันทรานรุักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา  

และพิจารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุมแทนในวาระนี้ โดยประธานกรรมการและกรรมการที่
ต้องออกตามวาระทั้งหมดได้ออกจากห้องประชุม เพื่อให้ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างเป็นอิสระ 
 ดร.สุรเดช ได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมแทน และช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจาณา
ค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการแล้วมีความเห็น
ว่า ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา นายน าพล เงินน าโชค และ นายธานินทร์ ตันประวัติ  กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีประวัติการท างานที่ดี  มีภาวะผู้น า 
วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากน้ี กรรมการอิสระยังสามารถให้ความเหน็ได้อยา่งเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
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ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเหน็ชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งดงักล่าวอีกวาระหนึง่ 
 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 โดยได้ประกาศในเว็ปไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้ง
แจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2559  แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลในเรื่องดังกล่าว 
 รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของทั้ง 3 ท่าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3  
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 

 ดร.สุรเดช จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
เป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันทั้ง 3 ท่าน และประกาศคะแนนเป็นรายบุคคล 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี(ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิม่ 1ราย 
จ านวนหุ้น 4,000 หุ้น) 

 
5.1 อนุมัติแต่งตั้งผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา เป็นกรรมการ 

เห็นด้วย 189,000,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ100ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
5.2  อนุมัติแต่งตั้งนายน าพล  เงินน าโชค เป็นกรรมการ 

เห็นด้วย 189,000,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
     5.3  อนุมัติแต่งตั้งนายธานินทร์  ตันประวัติ เป็นกรรมการ 

เห็นด้วย  187,913,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ100ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง 1,087,000*  เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผศ.
ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา นายน าพล เงินน าโชค และ นายธานินทร์ ตันประวัติด ารงต าแหน่งกรรมการตามที่คณะกรรมการ
บริษัทฯ เสนอ 
หมายเหตุ* จ านวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจ านวนหุ้นของผู้ที่มสีว่นได้เสียในวาระ 
 
วาระที่ 6  พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติม 

 ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ได้ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุมต่อไป และได้ช้ีแจงว่า ตามที่คุณ
ชโลธร พูตระกูล ซึ่งเคยด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท พร้อมกับท าหน้าที่ผู้อ านวยการส่วนบัญชีและการเงิน และงานด้าน
เลขานุการบริษัท ได้เกษียณอายุงาน เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560  บริษัทจึงได้สรรหาผู้บริหารที่มีความรู้ความสามารถ
เช่ียวชาญในงานด้านบัญชีและการเงิน มีประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อ
องค์กร ตลอดจน มีประสบการณ์ ที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคต เข้ามาท าหน้าที่กรรมการและงานด้าน
เลขานุการบริษัทแทน 



10 
 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและพิจาณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า นายสมภพ จู
โล่ห์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงได้เสนอช่ือให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท รวมทั้งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการส่วน
บัญชีและการเงนิ และงานด้านเลขานุการบริษัท รายละเอียดประวัติโดยสังเขปของคุณสมภพ จูโล่ห์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี(ในวาระนี้มผีู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิม่ 1 ราย 
จ านวนหุ้น 49,100 หุ้น) 

เห็นด้วย    189,049,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ100ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง     0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้แต่งตั้ง 
นายสมภพ จูโล่ห์ เป็นกรรมการ 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

ประธานได้ช้ีแจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความ
เหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจ
ในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน  รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯแล้ว จึงเห็น
ควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังน้ี 

 
- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ 

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ 
ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) 

(บาท) 
ปี 2559(ปีท่ีผ่านมา) 

(บาท) 
เบี้ยประชุมของกรรมการ ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อการประชุม 1 ครั้ง 
- ประธานกรรมการ 12,500 12,500 
- กรรมการ 10,000 10,000 
เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย ต่อการประชุม 1 ครั้ง ต่อการประชุม 1 ครั้ง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 12,500 12,500 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 12,500 12,500 
- กรรมการสรรหาฯ 10,000 10,000 
 (ไม่เปลี่ยนแปลง)  

 

-  ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น 
ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนและจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯท่ีเติบโตขึ้น 
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ค่าตอบแทนรายปี 
ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) 

(บาทต่อคน) 
ปี 2559 (ปีท่ีผ่านมา) 

(บาทต่อคน) 
- ประธานกรรมการ (1 ท่าน) 180,000 - 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 180,000 180,000 
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 180,000 180,000 
-  ผลประโยชน์อ่ืน ๆ / การได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant 

- มีกรรมการบางท่านได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant 2 โดยมีรายละเอียดการจัดสรรในวาระที่ 12 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 

 
ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี 
เห็นด้วย    189,049,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ100ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 
วาระที่ 8  พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนประจ าปี  2560 

 ประธานได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 57. ก าหนดว่า  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชี  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2560 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ผูส้อบบัญชีเดมิเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผูส้อบ
บัญชีดังต่อไปนี ้
 

รายชื่อผู้สอบบัญชีบจก. เอเอ็นเอส ออดิท* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 หรือ 
2. นายเสถียร วงศ์สนันท์   3495 หรือ 
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 หรือ 
4. นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน 9445 หรือ 
5. นายวิชัย  รุจิตานนท์ 4054 
* หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก่ บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล และบจก.เมฆา-เอส แต่งตั้งให้ 

บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท 
 

โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2560 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 1,840,000 บาท 

ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการอิสระ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติ
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หน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของ
บริษัท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ 
นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์อื่นใดในทางธุรกิจกับบริษัท รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งในผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับส านักงาน 
 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 
 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี 
เห็นด้วย    189,049,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้แต่งตั้ง
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี  3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี5946 หรือนายยุทธพงษ์  เช้ือเมืองพานผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่9445 หรือ นายวิชัย  รุจิตานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่4054 จากบริษัท เอเอ็น
เอส ออดิท จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชปีระจ าปี 2560 และอนุมัติเงินค่าตอบแทน  เป็นจ านวนเงิน 1,840,000 บาท 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 8,000,000 
หน่วย ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย คร้ังที่ 2 
(ESOP-W2) 

 ประธานได้ช้ีแจงว่า ตามที่บริษัทได้มีการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ  
เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W1) เมื่อวันที่ 
27 กุมภาพันธ์ 2557 จ านวน 3,000,000 หน่วย โดยได้มีการเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในเดือนมิถุนายน 2558 นั้น ใบส าคัญแสดง
สิทธิดังกล่าว จะครบอายุการใช้สิทธิในเดือนมิถุนายน 2560 ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเสริมสร้างก าลังใจให้กับ
บุคลากรที่มีส่วนร่วมในความส าเร็จของบริษัทท่ีผ่านมา เพื่อสร้างแรงจูงใจ และเป็นผลตอบแทนการปฏิบัติงานแก่บุคลากรของ
บริษัทท่ีมีความตั้งใจในการท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาว อันจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม 
และก่อให้เกิดผลดีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต จึงขอเสนอให้มีการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ
หุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยอีกครั้งหนึ่ง
(ESOP-W2) 

 อน่ึง บริษัทจะไม่มีการปรับสิทธิในใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญในโครงการ ESOP-W1 ซึ่งจะมีการ 
ใช้สิทธิครั้งสุดท้ายในเดือนมิถุนายน 2560 โดยที่ผลประโยชน์และสิทธิไม่ด้อยลงกว่าเดิม เนื่องจากการออกและเสนอขาย
ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (ESOP-W2) จะมีการจัดสรร ในวันที่ 24 – 31 กรกฎาคม 2560 (ภายหลังวันหมดอายุ
ของ ESOP-W1) และคาดว่าจะเริ่มใช้สิทธิครั้งแรกในเดือน มิถุนายน 2561 

โดยในโครงการนี้ มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ได้แก่ นายธานินทร์ ตัน
ประวัติ นายรุ่งเรือง แก้วพวง และ นายสมภพ จูโล่ห์ และมีกรรมการผู้ที่ได้รับการจัดสรรปกติไม่เกินร้อยละ 5 คือ นายธารา
พงษ์ รุจิวงศ์ และนายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง โดยได้น าเสนอและได้รับความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 5 
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ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 
 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี 
เห็นด้วย   179,795,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง     9,254,397*    เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
นายธานินทร์ ได้ถามบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากดั ใหช้ี้แจงการแสดงผลคะแนนเป็นร้อยละของผู้งดออกเสียงซึ่งไม่

ตรงกับจ านวนหุ้นท่ีมีการงดออกเสียง 

บริษัท โอเจ อินเตอร์เนช่ันแนล จ ากัด ช้ีแจงว่า คะแนนของ ผู้งดออกเสียง จะไม่นับรวมไปในฐานค านวณร้อยละ จะ
แสดงเพียงจ านวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียงเท่าน้ัน เพราะจ านวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียงเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ 
 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนมีมติและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินว่าร้อยละสิบของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม
และออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP-W2 ข้างต้นโดยไม่นับส่วนของผู้มีส่วน
ได้เสีย มีมติให้อนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จ านวน 8,000,000 หน่วย ให้แก่
กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ครั้งท่ี 2 (ESOP-W2) 

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,734 บาท เป็น
จ านวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตรา
ไว้หุ้นละ 1.00  บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานได้ช้ีแจงว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไข 
เพิ่มเติม) บริษัทฯ จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอ่ืน ดังนั้นบริษัท
ฯ จึงจ าเป็นต้องท าการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 253,748,734 บาทเป็น 253,748,582 บาท โดยการยกเลิก
หุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 152 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (ยกเว้นหุ้นสามัญที่ส ารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 “ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ของ
พนักงาน ESOP-W1” จ านวน 1,532,182 หุ้น) และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังน้ี 
 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 253,748,582 บาท (สองร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อย

แปดสิบสอง บาท) 
 แบ่งออกเป็น 253,748,582หุ้น (สองร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อย

แปดสิบสอง หุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามญั 253,748,582หุ้น (สองร้อยห้าสิบสามล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อย

แปดสิบสอง หุ้น) 
 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 
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ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี 
เห็นด้วย   189,049,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

มติที่ประชุม  ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,734 บาท 
เป็นจ านวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00  บาท 
และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
เมื่อจบการพิจารณาในวาระที่ 10 ผู้ถือหุ้นได้มีการสอบถาม ดังนื้ 
 

ถาม  นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่องการขยายโรงงานส่วนที่จะเพิ่มเครื่องจักรใหม่ ก าลั ง
การผลิตของเครื่องจักรใหม่ สามารถเดินเครื่องเต็มที่เป็นร้อยละเท่าไรของยอดรวม และสอบถามเรื่องการออก ESOP-W2 
ปกติบริษัทจะต้องก าหนดราคาเสนอขาย และน าเข้าท่ีประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่ หรือประชุมเฉพาะกรรมการบริหาร 

ตอบ  นายธานินทร์ กรรมการผู้จัดการช้ีแจงเรื่องก าลังการผลิตว่า โรงงานส่วนต่อขยายบริษัทได้ก่อสร้างแล้ว
เสร็จเมื่อปลายเดือนมีนาคม บนพื้นที่ประมาณ 7 ไร่ รองรับการขยายก าลังการผลิตประมาณ20% บริษัทได้มีการปรับ
กระบวนการผลิตของเครื่องจักรการผลิตท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อแข็ง เพิ่มสายการผลิตใหม่ซึ่งอยู่ในข้ันตอนการขออนุมัติ BOI 
ซึ่งจะท าให้ก าลังการผลิตของท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิดท่อแข็งเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2,500 ตัน 

ส่วนหลักเกณฑ์การออกใบส าคัญแสดงสิทธิ์ (ESOP-W2) ได้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ซึ่งตาม
เกณฑ์ของส านักงาน กลต.จะต้องมีการก าหนดราคาเสนอขาย โดยบริษัทใช้ราคาตลาดถัวเฉลี่ยย้อนหลัง 7 วันก่อนวันประชุม
กรรมการ ซึ่งได้ราคาที่ 17.25 บาท เป็นฐานค านวณโดยให้ส่วนลดราคาเสนอขายได้ไม่เกิน10%จึงได้ราคาเสนอขายที่15.53 
บาทต่อหุ้น โดยบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศรายงานการประชุมไปแล้ว 

 
ถาม  นายพีรพงศ์ จิระวงศ์ประภา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติม เรื่องการเพิ่มก าลังการผลิต ตอนนี้โรงงานสร้าง

เสร็จมา2-3เดือนแล้ว ตามก าหนดการน่าจะมีการน าเข้าเครื่องจักรเร็วกว่านี้ จึงอยากทราบว่าก าลังการผลิตจะเริ่มเดินเครื่อง
เต็มที่ได้เมื่อไร จ าเป็นต้องเร่งการผลิตภายในปีนี้หรือไม่และการขอ BOI เราจะได้แน่นอนหรือยังอยู่ในระหว่างการพิจารณา
คุณสมบัติ 

ตอบ  นายธานินทร์ ช้ีแจงว่า ปัจจุบันสัดส่วนในการใช้ก าลังการผลิตของบริษัทอยู่ที่ประมาณ 70% ซึ่งใน
กระบวนการผลิตเดิม สามารถปรับปรุงกระบวนการผลิต ส่วนหน่ึงของการปรับปรุงเป็นส่วนของ Automation ซึ่งด าเนินการ
ไปแล้วท าให้ยังสามารถรองรับการเติบโตได้อีกประมาณ 10-15% จากก าลังการผลิตเดิม เพียงแต่ว่าสัญญาณการเสนอซื้อจาก
โครงการภาครัฐ ท าให้บริษัทต้องเตรียมตัวส าหรับการเสนอซื้อที่จะเพิ่มขึ้นจึงได้สั่งซื้อเครื่องจักรเพิ่มขึ้นมาจากแผนเดิมเมื่อ
เดือนมีนาคม และคาดว่าเครื่องจักรชุดนี้น่าจะเริ่มด าเนินการได้ไม่เกินเดือนกันยายนปีนี้ และเรื่องขอ BOI ที่ผ่านมา บริษัทมี
ขั้นตอนการด าเนินการอยู่แล้ว จึงมั่นใจว่าจะได้รับการส่งเสริมการลงทุน 
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 บาท เป็น

จ านวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานได้ช้ีแจงว่าตามที่บริษัทได้มีการอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อยครั้งที่ 2 (ESOP-W2) จ านวน 
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8,000,000 หน่วย น้ัน จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 8,000,000 บาท จาก
ทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 253,748,582 บาท เป็นจ านวน 261,748,582บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน จ านวน 
8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อระดมทุนมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ  และเพื่อรองรับการใช้สิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงเสนอให้มีการแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังน้ี 
 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จ านวน 261,748,582บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อย

แปดสิบสอง บาท) 
 แบ่งออกเป็น 261,748,582หุ้น (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อย

แปดสิบสอง หุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น   
 หุ้นสามญั 261,748,582หุ้น (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันห้าร้อย

แปดสิบสอง หุ้น) 
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี 
เห็นด้วย   189,049,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ100 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

งดออกเสียง  0    เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 
มติที่ประชุม ทีป่ระชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 บาท เป็น
จ านวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 8,000,000หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00    

บาท เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 
 ประธานได้ช้ีแจงว่าตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่ระบุในวาระที่ 10 
นั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ โดยในโครงการนี้ได้
น าเสนอและได้รับความเห็นชอบ ต่อคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว มีกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน
ของบริษัทที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ
ทั้งหมดที่ออกและเสนอขายในครั้งนี้ ซึ่งต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินว่าร้อย
ละห้าของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดค้าน ได้แก่  

1.  นายธานินทร์ ตันประวัติ  กรรมการผู้จดัการ  
2. นายรุ่งเรือง แก้วพวง  ผู้จัดการทั่วไป (บจก.เจ.เอส.วี.เทคนิคอล) 
3. นายสมภพ จูโลห่ ์  ผู้อ านวยการส่วนบัญชีและการเงิน 

 
 นอกจากนี้ยังมีกรรมการผู้ที่ได้รับการจัดสรรปกติไม่เกินร้อยละ 5 คือ นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ และนายภาณุพงศ์ 
วิจิตรทองเรือง โดยมีรายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 5 สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 
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ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม ่

- ไม่มผีู้ใดซักถาม 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

- ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้ารว่มประชุมไดล้งคะแนนดังน้ี 
 
(12.1) อนุมัติจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

เห็นด้วย   179,795,497 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง       9,254,397*   เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ

ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินว่าร้อยละสิบของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีมติอนุมัติจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ(ESOP-W2) 

 
(12.2)  อนุมัติจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 นายธานินทร์ ตันประวัติ    

เห็นด้วย   187,962,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง    1,087,000*   เสยีง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

(12.3)  อนุมัติจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 นายรุ่งเรือง แก้วพวง  
เห็นด้วย   188,588,185 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง      461,709*     เสยีง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

(12.4) อนุมัติจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 นายสมภพจูโล่ห ์

เห็นด้วย   189,049,894 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100ของจ านวนเสยีงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ 
ไม่เห็นด้วย  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ0ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
งดออกเสียง    0          เสียง คิดเป็นร้อยละ0 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 
มติที่ประชุม  ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนและ

ต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินว่าร้อยละห้าของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มีมติอนุมัติจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ(ESOP-W2)ให้นายธานินทร ์ตันประวัติ , นายรุ่งเรือง แก้วพวง และ 
นายสมภพจูโล่ห์ ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัทเกินกว่าร้อยละ 5 

หมายเหตุ* จ านวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจ านวนหุ้นของผู้ที่มสีว่นได้เสียในวาระ 
 
 เมื่อหมดวาระการประชุมแล้ว และไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในที่ประชุมได้
กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีสละเวลามารว่มในการประชุม รวมถึงให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการด าเนินกิจการ
ของบริษัทต่อไป และกล่าวปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 
ปิดประชุม เวลา 15.33น. 

       
ลงช่ือ......................................................ประธานในท่ีประชุม 
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       (ผศ.ดร.วิชัย  โถสุวรรณจินดา) 
 
 
 

ลงช่ือ...............................................................เลขานุการบริษัท(ผู้บันทึกการประชุม) 
(นายสมภพ จโูล่ห์ )  
 
 
 


