
 

 
บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) 

 
 
 
 
 

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ประจ ำปี 2561 

 
 
 
 

วันพุธที่ 25 เมษำยน 2561 เวลำ 14.00 น. 
ชั้น 2 ห้อง MR 214-215 

ศูนย์นิทรรศกำรและกำรประชุม ไบเทค 
88 ถนนบำงนำ-ตรำด (กม.1) เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 

 
 
 

เพื่อความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน 
โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบยีนซึ่งพิมพบ์าร์โค้ดมาในวันประชุมด้วย 

 
 
 
 
งดแจกของช ำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลรณรงค์ให้ ลด/เลิก 
การแจกของช าร่วย ในงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯยังคงจัดอาหารว่างและเครื่องดื่ม ไว้รองรับเฉพาะผู้ถือ
หุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 



 

       9 เมษายน 2561  
 
เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์โรว์ ซินดเิคท จ ากัด (มหาชน) 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)   ส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  

 2)   รายงานประจ าปี 2560 
 3)   การแก้ไขข้อบังคับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ข้อ 18 ข้อ 20 และข้อ 22 
 4)   ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท 
 5)   นิยามกรรมการอสิระ และข้อมูลของกรรมการอิสระ 

6)   ข้อบังคับของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 7)   เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 8)   หนังสือมอบฉันทะ  
 9)  แผนที่สถานท่ีประชุม 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่  
27  กุมภาพันธ์ 2561  มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ในวันพุธที ่25 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น.  
ณ ห้อง MR 214-215 ช้ัน 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา 
กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้ 
 
วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2560 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       บริษัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560  เมื่อวันที่  25 เมษายน 2560  และได้จัดส่ง
รายงานการประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฏหมายก าหนด รวมทั้งได้
เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) แล้ว  รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ       คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งได้
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560   ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชุมดังกล่าว 
 
จ านวนเสียงท่ีต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วำระที่ 2     รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2560  และแผนด ำเนินกำรในปี 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560  ปรากฏอยู่ในรายงาน
ประจ าปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้
ด าเนินการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ     เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2560 
และแผนด าเนินการในปี 2561 



 

วำระที่ 3    พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรวมและงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ส ำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัิบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้จัดท างบดุลและงบ
ก าไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทได้
จัดท างบการเงินประจ าปีสิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองจากนางสาวกุลธิดา  ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด และได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 
 
ความเห็นคณะกรรมการ      คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง และสะท้อนให้
เห็นถึงฐานะทางการเงินของบริษัท วันท่ี 31 ธันวาคม 2560  จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ส าหรับปี สิ้นสุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 
 
จ านวนเสียงท่ีต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมและจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของก าไรสุทธิ หลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มี
เหตุจ าเป็นอื่นใด และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส าคัญ 
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46.  ก าหนดว่า เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น  ประกอบกับตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116  และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50. ก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้า
มี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  และจากผลการด าเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มี
ก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 143,313,639.52 บาท ซึ่งก าไรสุทธิดังกล่าวข้างต้น จะต้องจัดสรรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิจนกว่าจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทได้กันส ารอง
ไว้แล้ว เป็นจ านวนเงิน 26,200,000.00 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว ดังนั้นจึงไม่ต้องจัดสรรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก 
 จากผลการด าเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 143,313,639.52 บาท ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักส ารองตาม
กฎหมาย และกันส ารองอื่น(ถ้ามี) จึงเห็นสมควร จัดสรรเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท เป็นจ านวนเงิน 
139,561,720.10 บาท  ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.20 
บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 50,749,716.40 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน
อัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12,687,429.10 บาทและของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON BOI) ใน
อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 38,062,287.30 บาท 
  
 จึงมีเงินปันผลคงเหลือจ่ายในครั้งนี้ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 88,812,003.70 บาท โดยเป็นการจ่าย
จาก 

1. ก าไรและก าไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใน
อัตราหุ้นละ 0.17 บาท  คิดเป็นเงิน 43,137,258.94 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตใน
การค านวณภาษีเงินปันผล 

2. ก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON BOI) ในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท  คิดเป็นเงิน 
45,674,744.76 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 
ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 

 



 

 โดยเสนอให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นวันก าหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้มีสิทธิรับเงิน
ปันผล ซึ่งก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งที่ 1/2561 ก่อน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นว่าบริษัทฯ มีก าไรเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผล โดยเงินปันผลที่เสนอจ่ายเป็นจ านวนที่เหมาะสม 
สามารถรองรับการเจริญเติบโตและการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในปี จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรก าไรประจ าปี 2560 ดังนี ้
 จ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและผลการด าเนินงานในปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 139,561,720.10 บาท ให้กับผู้ถือหุ้น
จ านวน 253,748,582 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท ซึ่งในระหว่างปีได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 50,749,716.40 
บาท หรืออัตรา 0.20บาทต่อหุ้น จึงคงเหลือจ่ายในครั้งนี้จ านวน 88,812,003.70 บาท ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายเป็น
เงินสด จากก าไรและก าไรสะสมของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน(BOI) ใน
อัตราหุ้นละ 0.17 บาท  คิดเป็นเงิน 43,137,258.94 บาท และจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON BOI)  ใน
อัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็นเงิน 45,674,744.76 บาท 
 โดยเสนอให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เป็นวันก าหนดสิทธิ์ผู้ถือหุ้น (Record Date) ซึ่งก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่  
24 พฤษภาคม 2561 โดยสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชี 2559-2560 ได้ดังนี้ 
 

รายการ ปี 2560 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2559 (ปีท่ีผ่านมา) 
ก าไรสุทธิงบการเงินเฉพาะกิจการ (บาท) 143,313,639.52 222,778,912.29 
จ านวนหุ้น 253,748,582 252,216,400 
เงินปันผลประจ าปี (บาท/หุ้น) จ่ายจาก  
(BOI / NonBOI) 

0.55 (0.22/0.33) 0.60 (0.37/0.23) 

 เงินปันผลระหว่างกาล 0.20 (0.05/0.15) 0.20 (0.15/0.05) 

 เงินปันผลงวดสุดท้าย 0.35 (0.17/0.18) 0.40 (0.22/0.18) 
รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 139,561,720.10 151,329,840.00 
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ* (ร้อยละ) 97.38** 67.93 
 
*  เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคล
และส ารองตามกฎหมาย 
**  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เนื่องจากบริษัทต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งยังให้การ
สนับสนุนบริษัทด้วยดีมาตลอด ในขณะที่บริษัทยังมีสภาพคล่องเพียงพอในการด าเนินธุรกิจเนื่องจากบริษัทยังมีก าไรสะสม 
และก าไรสุทธิจากบริษัทย่อยซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้ 
 
จ านวนเสียงท่ีต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
วำระที่ 5    พิจำรณำอนุมัติกำรปรับรำคำใช้สิทธิและอัตรำใช้สิทธิใหม่ส ำหรับใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสำมัญซ่ึง

ออกให้แก่กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือพนักงำนบริษัท และ/หรือพนักงำนของบริษัทย่อย (ESOP-W2) 
เนื่องจำกกำรจ่ำยเงินปันผลเกินกว่ำอัตรำร้อยละ90 ของก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล จากการที่คณะกรรมการเห็นชอบ และเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลซึ่งเกิน
กว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เข้าข่ายเง่ือนไขที่ก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการปรับราคา
การใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W2 ตามข้อก าหนดสิทธิ ดังนี ้



 

 
ESOP-W2 เดิมก่อนการปรับสิทธิ หลังการปรับสิทธิ 

ราคาการใช้สิทธิ 15.53 บาท ต่อหุ้น 15.47 บาท ต่อหุ้น 
อัตราการใช้สิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุน้ 1 หน่วยต่อ 1.004 หุ้น 

  
การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W2 ข้างต้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกที่

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท ซึ่งตรงกับวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 อย่างไรก็ดี การใช้สิทธิครั้งแรกของ
พนักงานได้ก าหนดขึ้นในวันที่ 30 มิถุนายน 2561 ทั้งนี้การใช้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจาก
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีครั้งที่ 1/2561 ก่อน 
 
เม ือ่บรษิทัฯ จา่ยเงนิปนัผลเป็นเงนิซึง่เกนิกวา่อตัรารอ้ยละ 90 ของก าไรสุทธติามงบการเงนิเฉพาะบรษิทัฯ ส าหรบัผลการด าเนนิการในรอบระยะเวลาบญัชใีดๆ

1. ราคาการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ  ดงันี้
Price 1 = PRICE 0 x [MP – (D – R)]

                                      MP

15.53 x [ 12.61  - ( 0.55 - 0.50 )] 15.47

2. อัตราการใชส้ทิธจิะเปลีย่นแปลงตามสตูรการค านวณ  ดงันี้
Ratio 1 =          Ratio 0 x MP

1 x 12.61 = 12.61 1.004

                          [MP – (D – R)] [ 12.61  - ( 0.55 - 0.50 )] 12.56

โดยที ่Price 1  คอื ราคาการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง
 Price 0 คอื ราคาการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง
 Ratio 1 คอื อัตราการใชส้ทิธใิหมห่ลงัการเปลีย่นแปลง
 Ratio 0 คอื อัตราการใชส้ทิธเิดมิกอ่นการเปลีย่นแปลง
 MP คอื ราคาตลาดของหุน้สามัญของบรษัิทเฉลีย่ 7 วนัท าการ

 D คอื เงนิปันผลตอ่หุน้ทีจ่า่ยจรงิแกผู่ถ้อืหุน้
 R คอื เงนิปันผลตอ่หุน้ทีจ่า่ยหากน าก าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิไดใ้นอัตรารอ้ย
ละ 90 มาค านวณจากจ านวนหุน้ทัง้หมดทีม่สีทิธไิดรั้บเงนิปันผล

โดยที่

 Price 0 = 15.53 MP = 12.61 R = 0.50

Ratio 0 = 1 D = 0.55

12.61

การค านวณอัตรารอ้ยละเงนิปันผลทีจ่า่ยใหก้ับผูถ้อืหุน้ใหค้ านวณโดย น าเงนิปันผลทีจ่า่ยออกจรงิจากผลการด าเนนิงานในแตล่ะรอบระยะ
บัญชใีนแตล่ะปี หารดว้ยก าไรสทุธหิลงัหักภาษีเงนิไดข้องผลการด าเนนิงานของรอบระยะเวลาบัญชปีีเดยีวกัน การเปลีย่นแปลงราคาการ
ใชส้ทิธแิละอัตราการใชส้ทิธจิะมผีลบังคบัทันทตีัง้แตว่นัแรกทีผู่ซ้ ือ้หุน้สามัญจะไมม่สีทิธรัิบเงนิปันผล (วนัแรกทีต่ลาดหลกัทรัพยแ์หง่
ประเทศไทยประกาศขึน้เครือ่งหมาย XD)

 
 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุ้น รำยละเอียด 

1. ด้านการลดลงของสัดสว่น
การถอืหุ้น (Control 
Dilution) 

 

สูตรการค านวณ ด้านการลดลงของสัดสว่นการถอืหุ้น 
=                   จ านวนหุ้นปรับสทิธิ ESOP-W2 ในครั้งนี ้                  . 
      จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นปรบัสิทธิ ESOP-W2 ในครั้งนี ้
= (32,000/(253,784,582+32,000)) 
= 0.01% 

2. ด้านการลดลงของส่วน
แบ่งก าไร(Earnings per 
share dilution) หรือ 
(EPS dilution) 

 

สูตรการค านวณ ด้านการลดลงของสว่นแบ่งก าไร 
= EPS ก่อนปรับสิทธิ - EPS หลังการปรับสทิธ ิ
                  EPS ก่อนปรับสิทธ ิ
= (0.76-0.76) / 0.76 
= 0.0% 

โดยที่  EPS ก่อนปรับสิทธิ  
= ก าไรสทุธิ / จ านวนหุ้น paid-up 
=  193,918,529.65   /  253,784,582 =  0.76 บาทต่อหุ้น 

และ EPS หลังปรับสิทธ ิ
=                                       ก าไรสุทธิ                                   . 
      (จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นปรบัสิทธิ ESOP-W2) 
= 193,918,529.65   / (253,784,582 +32,000) =  0.76 บาทต่อหุ้น 

 
ก าไรสุทธิใช้ขอ้มูลของงบการเงนิรวมส าหรบัปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เท่ากับ  193,918,529.65   บาท 



 

ผลกระทบตอ่ผู้ถือหุ้น รำยละเอียด 

3. ด้านการลดลงของราคา 
(Price Dilution) 

 

สูตรการค านวณ ด้านการลดลงของราคา  
= ราคาตลาดกอ่นปรับสทิธิ – ราคาตลาดหลังปรับสิทธ ิ
 ราคาตลาดก่อนปรับสิทธ ิ
= ( 12.61 – 12.61 )  /  12.61 
= 0.00% 

โดยที ่ 
ราคาตลาดก่อนปรับสิทธ ิ= ราคาถัวเฉลี่ยถว่งน้ าหนกั 7 วนัท าการกอ่นวันประชุมคณะกรรมการบริษัท ในวันที่ 27 
                                 กมุภาพันธ ์ 2561  ซ่ึงเท่ากับ 12.61 บาท/หุ้น 
ราคาตลาดหลังปรับสทิธ ิ
= (ราคาตลาดฯ x จ านวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้สิทธิ x จ านวนหุ้นปรับสิทธิ ESOP-W2) 
                          จ านวนหุ้น paid-up + จ านวนหุ้นปรับสิทธิ ESOP-W2 

= (12.61 x 253,784,582) + ( 15.47 x  32,000 ) 
  253,784,582  + 32,000 
=   3,200,718,619 /  253,816,582 
=  12.61 บาท/หุ้น 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นควรพิจารณาและอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิ
และอัตราใช้สิทธิใหม่ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัท (ESOP-W2) โดยพิจารณาถึงผลกระทบ
ด้านต่างๆต่อบริษัทแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และขนาดรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์
ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ 
 
ความเห็นคณะกรรมการ  : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการปรับราคาใช้
สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของพนักงานบริษัท (ESOP-W2) เนื่องจากการจ่ายเงิน
ปันผลเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เข้าข่ายเง่ือนไขที่ก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการ
ปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W2 ตามข้อก าหนดสิทธิ โดยพิจารณาถึงผลกระทบด้านต่างๆต่อบริษัท
แล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม และขนาดรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมี
นัยส าคัญ 
 
จ านวนเสียงท่ีต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 

วำระที่ 6    พิจำรณำอนุมัติกำรเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ ำนวน 32,000.00 บำท แบ่งออกเป็นหุ้นสำมัญจ ำนวน 32,000 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1 บำท จำกทุนจดทะเบียนเดิม 261,748,582.00 บำท เป็นทุนจดทะเบียน 
261,780,582.00 บำท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพ่ือให้สอดคล้องกับกำรเพ่ิมทุนจด
ทะเบียน 

 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   เพื่อรองรับการการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือ
พนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย(ESOP-W2) ดังปรากฏในวาระข้างต้น บริษัทจะต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก
จ านวน 32,000.00  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 32,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
จ านวน 261,748,582.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 261,780,582.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 
261,780,582 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  เป็นดังนี้ 
 



 

 
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 261,780,582.00 บาท (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้า

ร้อยแปดสิบสองบาท) 
 แบ่งออกเป็น 261,780,582 หุ้น  (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้า

ร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ  1.00 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น     
 หุ้นสามญั 261,780,582 หุ้น  (สองร้อยหกสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นห้า

ร้อยแปดสิบสองหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่ม-ี หุ้น (- หุ้น) 

 
 
ความเห็นคณะกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจ านวน 32,000.00  บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 32,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(หนึ่งบาท) จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 261,748,582.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 261,780,582.00  บาท แบ่ง
ออกเป็นหุ้นสามัญ จ านวน 261,780,582 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP-W2) โดยพิจารณาถึงผลกระทบด้านต่างๆต่อบริษัทแล้ว เห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความเหมาะสม และขนาดรายการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้ 
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์
สนธ ิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
 
วำระที่ 7    พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพ่ิมทุนจ ำนวน 32,000 หุ้น มูลค่ำท่ีตรำไว้หุ้นละ 1 บำท เพ่ือรองรับกำร
ปรับสิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธทิี่จะซื้อหุ้นของพนักงำน (ESOP-W2) 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล   สืบเนื่องจากวาระที่ 6 การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 32,000.00 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ
จ านวน 32,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 32,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP-W2) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 32,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื้อหุ้นของพนักงาน (ESOP-W2) จ านวน 32,000 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น 

จ านวนเสียงท่ีต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 
 
 
 
 



 

วำระที่ 8    พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ำกัด (มหำชน) ข้อ 18 ขอ้ 20 และข้อ 22 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอขอแก้ไขข้อบังคับข้อ 18 ข้อ 20 และข้อ 22 โดยมี
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งสรุปได้ดังนี้ 

 การแก้ไขข้อบังคับข้อ 18 บริษัทมีนโยบายพัฒนาการก ากับดูแลกิจการในหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
บริษัท ให้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับจ านวนองค์ประชุมขั้นต่ า ณ ขณะที่คณะกรรมการจะลงมติในที่ประชุม
คณะกรรมการว่า ต้องมีกรรมการอยู่ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมด 

 การแก้ไขข้อบังคับข้อ 20 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 
เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2557 ลง
วันท่ี 24 พฤศจิกายน 2557 

 การแก้ไขข้อบังคับข้อ 22 เพื่อให้เกิดความสอดคล้องตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 21/2560 
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 ได้มีการแก้ไข พรบ.มหาชนโดยให้ยกเลิกความในมาตรา 100 แห่ง พรบ.มหาชน พ.ศ.
2535 โดยให้ใช้ข้อความใหม่แทน ซึ่งได้มีค าอธิบายไว้ดังนี้ 
 

บทบัญญัติในมาตราทีก่ าหนดใหม ่ ค าอธิบาย 
 ลดจ านวนหุ้นที่จะร้องขอให้จัดประชุม 
 มาตรา 100  ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
การประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้  แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรยีกประชมุไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน 
นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

เป็นการลดสัดส่วนจ านวนหุ้นในการใช้สิทธิร้องขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมได้ โดยลดจ านวนหุ้นที่จะ
ขอใช้สิทธิเป็นร้อยละ 10 (เดิมไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า) 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด 

 เพิ่มหลักการให้ผู้ถือหุ้นเรียกประชุมได้ กรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมตามที่ผู้ถือ
หุ้นร้องขอ 

 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการจัดประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือ
หุ้นทั้งหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุม
เองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลา ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม  โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามควร 

เพิ่มระยะเวลาให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
ภายใน 45 วัน (จากเดิม 1 เดือน) นับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือจากผู้ถือหุ้น 

 หากจ านวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมไม่ครบองค์ประชุม ผู้ถือหุ้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย 
 ในกรณีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด
จ านวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา103 ผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่
บริษัท 

ผู้ถือหุ้นสามารถนัดประชุมได้เอง หากคณะกรรมการไม่
จัดให้ภายใน 45 วันนับจากวันได้รับหนังสือจากผู้ถือ
หุ้น ทั้งนี้บริษัทจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการ
ประชุมดังกล่าว หากองค์ประชุมเป็นไปตามมาตรา 
103 

 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ข้อ 18 ข้อ 20 และข้อ 22 ตามรายละเอียดข้างต้น 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 

วำระที่ 9    พิจำรณำอนุมัติแต่งต้ังกรรมกำรใหมแ่ทนกรรมกำรซ่ึงต้องออกตำมวำระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19.  ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง กรรมการ
จะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็
ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะ



 

ออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่
ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ต้องพ้นจากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง
โดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับต าแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพ้น
จากต าแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี ้
 

กรรมการ ต าแหน่ง รายละเอียด 
1. นายสุรเดช จันทรานุรักษ์ กรรมการอิสระ /ประธาน

กรรมการตรวจสอบ 
เข้าด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงครบวาระและได้รับการ
เลือกตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และ
จะครบวาระด ารงต าแหน่งในวันที่ 25 เมษายน 2561 

2. นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง กรรมการอิสระ/กรรมการ
ตรวจสอบ 

เข้าด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงครบวาระและได้รับการ
เลือกตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และ
จะครบวาระด ารงต าแหน่งในวันที่ 25 เมษายน 2561 

3. นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ กรรมการ/ประธานเจ้าหนา้ที่
บริหาร 

เข้าด ารงต าแหน่งเมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ซ่ึงครบวาระและได้รับการ
เลือกตั้งกลับเข้ามาด ารงต าแหน่ง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 และ
จะครบวาระด ารงต าแหน่งในวันที่ 25 เมษายน 2561 

 
 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 โดยได้ประกาศในเว็ปไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้ง
ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 2560 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2560 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจ านงในเรื่องดังกล่าว 
 ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหา
กรรมการแล้วมีความเห็นว่า นายสุรเดช จันทรานุรักษ์ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และ นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ กรรมการทั้ง 3 
ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเช่ียวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีประวัติการ
ท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความ
คิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากน้ี คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอช่ือให้
เป็นกรรมการอิสระ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง 
 
ความเห็นคณะกรรมการ        คณะกรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ นายสุรเดช จันทรานุรักษ์ นายชนะ สิงห์รุ่งเรือง และ นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ 
กลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนี่ง โดยมีรายละเอียดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งสามท่านปรากฎตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย 4 
 
จ านวนเสียงท่ีต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 10  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล         ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 29. ก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของ
ค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและ
ขนาดใกล้เคียงกัน  รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอ
ค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้



 

- ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ 

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ 
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

(บาท) 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ) 

(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 

ตั้งแต่บริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ด ี
 

ค่าตอบแทนรายป ี
ปี 2561 (ปีที่เสนอ) 

(บาทต่อคน) 
ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา) 

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

 
-  ผลประโยชน์อ่ืน ๆ / การได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant 2 
 ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 

ให้แก่กรรมการบางราย 
 ผลประโยชน์อ่ืน ๆ ไม่มี 

 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น  
 
จ านวนเสียงท่ีต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 11  พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดเงินค่ำตอบแทนประจ ำปี 2561 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล       ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ 
ข้อ 57. ก าหนดว่า  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 
ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2561 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 



 

รำยชื่อผู้สอบบัญช ีบจก. เอเอ็นเอส ออดิท* ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที ่
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 ได้แก ่บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล บจก.เมฆา-เอส และ บจก.คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น  
แต่งต้ังให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผูส้อบบัญชีรายเดียวกันทกุบริษัท 

 
โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบญัชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

และบริษัทย่อยประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 2,040,000 บาท โดยแสดงค่าสอบ
บัญชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี ้

 

บรษัิท

อัตราเตบิโต อัตราเตบิโต อัตราเตบิโต

คา่สอบบญัชี OPE รวม คา่สอบบญัชี OPE รวม คา่สอบบญัชี OPE รวม

บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท + BOI 900,000        85,170          985,170        15.4% 980,000        142,040        1,122,040    8.9% 1,000,000   n.a. 1,000,000   2.04%

บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนคิอล + BOI ** 500,000        41,420          541,420        8.7% 610,000        81,440          691,440        22.0% 640,000       n.a. 640,000       4.92%

บจก.เมฆา เอส 265,000        14,300          279,300        10.4% 290,000        37,560          327,560        9.4% 320,000       n.a. 320,000       10.34%

บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่** -                 - - - 80,000          1,000            81,000          n.a. 80,000         n.a. 80,000         0.00%

1,665,000    140,890        1,805,890    12.5% 1,960,000    262,040        2,222,040    17.7% 2,040,000   n.a. 2,040,000   4.08%

OPE (Out of Pocket Expenses) : ไดแ้ก ่คา่เบีย้เลีย้ง คา่เดนิทาง คา่จัดท ารายงานงบการเงนิ และคา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีน ของผูส้อบบญัช ีเป็นตน้
หมายเหต ุ    * ในปี 2560 มรีายการ OPE ของทัง้กลุม่บรษัิท สงูกวา่ปี 2559 คอ่นขา้งมาก เนือ่งจาก ปี 2560 มกีารจา่ย OPE บางรายการขา้มงวดจากปี 2559

                     ** ระหวา่งปี 2560 มกีารเพิม่บรกิารตรวจสอบบญัช ีBOI ของบรษัิทย่อยเพิม่ขึน้ 40,000 บาท และคา่สอบบญัชขีองบรษัิทย่อยทีจั่ดตัง้ใหม ่80,000 บาท 
                           จงึท าใหค้า่สอบบญัชเีพิม่ขึน้จากมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ปี 2560 ซึง่อนุมัตไิว ้ 1,840,000 บาท

2559 2560 2561

(เสนอในคร ัง้นี)้

 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท 
จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจ
ในระบบงานของบริษัท ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับกับบริษัทอ่ืนท่ีมีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับ
บริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์  และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / 
บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ระหว่างบริษัทกับบริษัทผู้สอบบัญช ี
 
หมายเหตุ : คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศที่ กจ. 39/2548 เกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบ
บัญชี โดยก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีเมื่อปฎิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ติดต่อกัน ซึ่งบริษัทยังไม่เข้าข่ายดังกล่าว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควร
น าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด โดยมีรายช่ือบุคคลตามรายช่ือ
ต่อไปนี้เป็นผู้บัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจ าปี 2561 
 

รำยชื่อผู้สอบบัญช ี ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที ่
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 หรือ 
2. นายเสถียร วงศ์สนันท์   3495 หรือ 
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 หรือ 
4. นายยุทธพงษ์  เช้ือเมืองพาน 9445 หรือ 
5. นายวิชัย  รุจิตานนท ์ 4054 



 

 
โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัท

และบริษัทย่อยประจ าปี 2561 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 2,040,000 บาท 
  
จ านวนเสียงท่ีต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 อนึ่ง บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ
www.arrowpipe.com ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ช้ีแจงในประเด็นของระเบียบวาระที่
น าเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งค าถามล่วงหน้าได้ที่ cs@arrowpipe.com หรือโทรสารหมายเลข  02-7498140 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่
ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ส าหรับท่านผู้ถือ
หุ้นท่านใดท่ีประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 
5) เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน 
โดยให้ท่านเลือกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยยื่นเอกสารและหลักฐานแสดง
ความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม รวมทั้งน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดมาด้วย 

 
โดยบริษัทฯก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 

(Record Date) 
 
 

     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                               (นายธานินทร์ ตันประวัติ) 

                              กรรมการผู้จัดการ  
  


