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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี  2562 

บริษัท แอรโ์รว์ ซนิดเิคท จ ากดั (มหาชน) 

วันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 

ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา ชั้น 2 ห้อง MR216-217 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 

น.ส.อัมพรพันธ์ บุญแก้ว พิธีกร ได้แจ้งท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ว่า บริษัท มีผู้ถือหุ้น จ านวน 2,735 ราย นับเป็น

จ านวนหุ้น 253,748,582 หุ้น (ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิร่วมเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงคะแนน ณ วันปิดสมุด

ทะเบียนพักการโอนหุ้น วันท่ี 15 มนีาคม 2562) ในการประชุมคร้ังน้ีมผีู้ถอืหุน้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 29 ราย 

และมีผู้ถอืหุน้ท่ีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนจ านวน18 ราย รวมท้ังสิ้น 47 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันท้ังสิ้น 

186,204,149 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.38 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ท้ังหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของ

บริษัทข้อท่ี 36. 

 หลังจากนั้น พิธีกรได้กล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษัท ผู้สอบบัญชี และท่ีปรึกษาทางกฎหมาย ซึ่งเข้าร่วม

ประชุมในคร้ังน้ี  

 คณะกรรมการบริษัทมจี านวน 10 ท่าน มกีรรมการเข้าร่วมจ านวน 9 ท่าน ดังนี้ 

 1. ผศ.ดร.วชิัย  โถสุวรรณจินดา         ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายเลิศชัย  วงค์ชัยสทิธ์ิ               กรรมการ  และประธานเจ้าหนา้ที่บริหาร 

3. นายธานินทร์  ตันประวัต ิ             กรรมการผู้จัดการ 

4. นายภาณุพงศ์  วิจิตรทองเรือง        กรรมการ/ผู้อ านวยการสว่น Supply Chain 

5. นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์    กรรมการ/ผู้อ านวยการสว่นโรงงาน 

6. นางประครอง  นามนันทสิทธ์ิ   กรรมการ 

7. นายสมภพ จูโล่ห์    กรรมการ/ผู้อ านวยการฝ่ายบัญชแีละการเงิน/ เลขานุการบริษัท 

8. ดร.สุรเดช  จันทรานุรักษ์    ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหา 

       และพจิารณาค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

 9 นายชนะ  สิงหรุ่์งเรือง    กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ  
 

 กรรมการท่ีไม่เข้าร่วมประชุม : นายน าพล  เงินน าโชค ดังนัน้ กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังน้ี คิด 

เป็นสัดส่วนร้อยละ 90 ของกรรมการท้ังหมดของบริษัท 

 
       ผู้สอบบัญช ีที่เข้าร่วมประชุม คือ น.ส.กุลธดิา ภาสุรกุล จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด  

       ท่ีปรึกษาทางดา้นกฎหมาย ท่ีเข้าร่วมประชุม คือ นายภูษิต โพธ์ิเตมยี ์ จากส านักกฎหมาย Total Management 

Law Firm 
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จากนั้น พธีิกร ได้ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ตลอดจนการนับคะแนน

เสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะตอ้งลงมตใินแต่ละระเบียบวาระ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมรับทราบโดยท่ัวกัน ดังนี้ 

 

 วธีิการใชบั้ตรลงคะแนน 

- บัตรลงคะแนนจะจัดแยกให้เป็นแต่ละวาระ ซึ่งท่ีบัตรจะระบุไว้อยูแ่ลว้วา่เป็นบัตรใชส้ าหรับวาระใด จะตอ้งใชใ้ห้

ในวาระนั้น มเิชน่น้ันคะแนนเสียงจะไมต่รงตามวาระ 

- บัตรแตล่ะใบจะมชีอ่งลงคะแนน 3 ช่อง คือ เห็นด้วย ไมเ่ห็นดว้ย งดออกเสียง 

- เมื่อถึงเวลาลงคะแนนเสียง ให้ท าเคร่ืองหมายลงในช่องท่ีท่านประสงค์จะลงคะแนน จะมเีจ้าหนา้ท่ีไปเก็บใบ

ลงคะแนน มาเพื่อรวบรวมคะแนนและประกาศให้ทราบแต่ละวาระไป 

 

วธีิการลงมตใินวาระต่างๆ 

ในการประชุมคร้ังน้ี ให้ถอืตามข้อบังคับของบริษัท คือ  ผู้ถอืหุน้ทุกคนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเท่ากับจ านวน

หุ้นท่ีถอือยู ่ โดยนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง ถ้ามคีะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ ในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียง

เป็นเสียงชีข้าด การออกเสียงลงมติใดๆ ในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือ

หุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  เว้นแต่ วาระท่ี 6 พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 

2562 จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไมน่อ้ยกว่า 2  ใน 3  ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม วาระท่ี 9

พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่ กรรมการบริหาร และ/

หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย โครงการ 3 (ARROW ESOP-W3) และ วาระท่ี 10  พิจารณา

อนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เป็นทุนจด ทะเบียน 266,818,982 บาท โดย

การออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์

สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4  ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุน้ท่ีมาประชุมและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

- การนับคะแนนเสียงในการลงมติในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น 

 

ส าหรับผู้ถอืหุน้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง  ประธานจะถามและมเีจา้หน้าท่ีไปเก็บบัตรลงคะแนนจากทา่นมาเพื่อ

รวบรวมคะแนน และประกาศผลการลงมตใิห้ ทราบแต่ละวาระไป 

ส าหรับผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน  และได้ออกเสียงลงคะแนนมาล่วงหน้า โดยบริษัทจะน า

คะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มารวบรวมไว้เพื่อน าไปรวมกับ

คะแนนของผู้ถอืหุน้ท่ีมาประชุมด้วยตนเอง 

- ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เร่ิมแล้วผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลง 

คะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เร่ิมพจิารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุม 

ระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมต้ังแต่วาระท่ีได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป 
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- นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติท่ีดีในการประชุมผู้ถือหุ้นของ

ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์ ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทได้มอบหมาย บริษัท แอฟฟินิตี้ รีเลชั่น 

จ ากัด ท าหน้าท่ีดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังน้ี   

 พธีิกร ได้กลา่วเชญิตัวแทนผู้ถือหุน้เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนแต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอตัว  จึง

ได้เชิญ นายภูษิต โพธ์ิเตมีย์ จากส านักกฎหมาย Total Management Law Firm ท าหน้าท่ีสักขีพยานในการนับคะแนน

เสียงครัง้นี้ โดยได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม 

ต่อจากนั้นพิธีกรได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  ถึงระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ซึ่งได้รับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด(มหาชน) แล้ว ในการประชุมคร้ังท่ี 1/2562 เมื่อวันท่ี 27 

กุมภาพันธ์ 2562 ดังนี้ 

วาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 

วาระที่ 2  รับทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทประจ าป ี2561 และแผนงานด าเนนิการในปี 2562 

วาระที่ 3            พจิารณาอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2561 

วาระที่ 4  พจิารณาอนมุัตกิารจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและจากผลการด าเนนิงานของบริษัทในปี 2561 

วาระที่ 5    พจิารณาแต่งต้ังกรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2562 

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารแตง่ตัง้และอนุมัตคิ่าตอบแทนผู้สอบบัญชรัีบอนุญาต ของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

ประจ าป ี2562 

วาระที่ 8  พจิารณาอนุมัตกิารปรับราคาใชส้ิทธิและอัตราใชส้ิทธิใหม่ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ 

สามัญซึ่งออกให้แกก่รรมการ ผูบ้ริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทยอ่ย 

(ARROW ESOP-W2) 

วาระที่ 9            พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามญั เพื่อเสนอขายให้แก่

กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทยอ่ย โครงการ 3 

(ARROW ESOP-W3) 

วาระที่ 10           พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียน  266,818,982  บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้

หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณหส์นธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคลอ้งกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  

วาระที่ 11           พจิารณาอนมุัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,038,400 หุ้น มลูค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื่อ

รองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ของพนักงาน ARROW ESOP-W2 และเพื่อ

รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ARROW ESOP-W3 

ตามขอ้บังคับของบริษัท ได้ก าหนดให้ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานในท่ีประชุม พธีิกรจึงเรียน 

เชญิ ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 
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 ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการได้กล่าวต้อนรับผู้ร่วมประชุม และเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระ

ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 

 บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  เมื่อวันท่ี  25 เมษายน 2561  และได้จัดส่งรายงานการ

ประชุมให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาท่ีกฏหมายก าหนด รวมท้ังได้เผยแพร่

ในเว็ปไซต์ของบริษัท (www.arrowpipe.com) แล้ว  รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุม ตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 1ใน

หนังสือเชญิประชุมท่ีได้จัดส่งให้ผู้ถือหุน้แลว้ 

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 186,986,489 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

ในวาระนีม้ผีู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก7 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 782,340 หุ้น จึงมี ผู้ถือ

หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 54 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 186,986,489หุ้น 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังท่ี 1/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารท่ี  25 เมษายน 2561 ตามท่ีประธานฯ

เสนอ 

วาระที ่2          รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2561 และแผนงานด าเนินการในปี 2562 

 ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของ

บริษัทในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมรับทราบ 

 นายธานินทร์ ตันประวัติ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561และแผนด าเนินการในปี 2562 

โดยสรุปดังนี้ 

กลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ท่อร้อยสายไฟฟ้า (Electrical Conduit) ท่อระบายอากาศ 

(Duct) ท่อก่อสร้าง (Post-Tension Duct) และท่อประปา PP-R รวมถึงอุปกรณ์ข้อต่อต่างๆโดยมีการจัดจ าหน่ายท้ัง
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ภายในและต่างประเทศ ผ่านช่องทางการจ าหน่ายทางตรงต่อผู้รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ และผ่านตัวแทน

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

เจ้าของโครงการ (Project Owner) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทถือเป็นวัสดุก่อสร้างท่ีจ าเป็นในอุตสาหกรรมก่อสร้างและ

อสังหาริมทรัพย์ ดังนั้น การเติบโตของรายได้จึงเป็นไปในทิศทางเดียวกับอุตสาหกรรมดังกล่าว และด้วยความ

หลากหลายของผลิตภัณฑ์ท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยราคาท่ีเหมาะสม และมาตรฐานคุณภาพ

ของผลิตภัณฑจ์ากสถาบันภายในประเทศและต่างประเทศ ประกอบกับการสร้างตราสินค้าให้เป็นท่ีรู้จักและยอมรับของ

ผู้ใช ้เป็นปัจจัยท่ีมีสว่นผลักดันให้กลุ่มบริษัทมกีารเตบิโตอยา่งต่อเนื่อง 

ในปี 2558 บริษัท เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล จ ากัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าลงทุนในบริษัท เมฆา-เอส จ ากัด (ประกอบ

ธุรกิจรับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า) เป็นบริษัทย่อยอีกบริษัทหนึ่ง โดยถือหุ้นร้อยละ 65 ของทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 10 

ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัท เมฆา-เอส จ ากัด ได้เข้าถือหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัท คูดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น จ ากัด ซึ่งทุน

จดทะเบียนช าระแลว้ 2 ล้านบาท (เป็นธุรกิจผลิตและจ าหนา่ยซอฟท์แวร์ ซึ่งมีการบริหารงานและแผนธุรกิจรว่มกัน) 

ในปี 2561 บจก.เมฆา-เอส ได้เข้าลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 50 ในกิจการร่วมค้า เอทีอี-เมฆา (ณ วันท่ี  

31 ธันวาคม 2561 ไมม่ยีอดเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า) 

กิจกรรม  CSR ของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา 

• การมอบทุนการศึกษาให้แกบุ่ตรพนักงาน 

• การมอบทุนอาหารกลางวันฟรีแกพ่นักงานโรงงาน และรถรับ-ส่ง ส าหรับพนักงานส านักงานสมุทรปราการ 

• การพัฒนานวัตกรรมเครื่องจักรท่ีใชใ้นการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

• การจัดท าประกันสังคม ตามหลักสิทธิมนุษยชน 

• การสนับสนุนสหกรณ์ออมทรัพย์ เพื่อให้พนักงานรูจ้ักการออมเงินเพื่อใชใ้นอนาคต 

• การจัดท าโครงการอบรมและให้ความรู้แกพ่นักงานในดา้นการรักษาความปลอดภัย 

• การรณรงค์ให้ในเร่ืองการประหยัดพลังงานในโรงงาน เพ่ือเป็นสว่นหนึ่งในกิจการท่ีย่ังยนื 

• การจัดอบรมในเร่ืองความปลอดภัยและชวีอนามัย แก่พนักงานทุกคน 

• การจัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการตอ่ต้านการทุจรติและคอร์รัปชั่น 

• ทางบริษัทฯ ได้อนุเคราะห์เศษท่อ PPR และข้อต่อท่อเพื่อเดินระบบน้ าประปาใหม่ให้โรงเรียนวัดหนองกะขะ  

(บุญยิ่งประชานุกูล) จังหวัด ชลบุรี มูลค่ารวมประมาณ 65,000 บาท 

• ทางบริษัทฯ ได้สร้างโครงหลังคาทางขึ้นเขา และชั้นวางของให้วัดเขาดิน จังหวัด ฉะเชิงเทรา มูลค่ารวม 

84,800 บาท 

• ทางบริษัทฯ ได้ท าเสาธงวัดจากท่อร้อยสายไฟฟา้ให้วัดสุทธาวิลัย จังหวัดร้อยเอ็ด และ กิจการการกุศล มูลค่า

รวม 24,000 บาท 

บริษัทยอ่ย 

• บริษัท เมฆา เอส จ ากัด ได้บริจาคสิ่งของ ทุนทรัพย์ และท ากิจกรรมต่างๆร่วมกับเด็กๆใน "โครงการ พี่อิ่มบุญ 

นอ้งอ่ิมใจ" ที่โรงเรียนวัดดอกไม้ จังหวัด อุตรดิตถ์ 
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โครงการในอนาคต/การลงทุน 

1. ลงทุนดา้นเครื่องจักรในการผลิตท่อส่งลมชนดิแผ่นโฟม ด้วยการซือ้เครื่องจักรและเทคโนโลยี 

2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตท่อร้อยสายไฟฟา้ใตด้ิน (เฟส3) 

3. โครงการสร้างศูนย์กระจายสนิค้าแหง่ใหม่ 

4. ลงทุนเครื่องเจาะอุโมงค์ส าหรับงานวางท่อร้อยสายไฟฟา้ใตด้ิน 

 

ความคบืหน้าเกี่ยวกับการก ากับดูแลกจิการที่ดี 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีการปรับปรุงและเพิ่มเติมนโยบายต่างๆ เพื่อให้การรายงานข้อมูลการก ากับดูแลกิจการ

บริษัทจดทะเบียนไทย มีความครบถ้วนเป็นไปตามหลักเกณฑ์มากขึน้ ซึ่งท าให้ผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัท

จดทะเบียนไทยประจ าปี 2561 บริษัทได้รับคะแนนเฉลี่ยโดยรวมร้อยละ 89 (เกณฑ์ดีมาก) เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า ซึ่งมี

คะแนนเฉลี่ย ร้อยละ 72 (เกณฑ์ดี) หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.6 โดยส่วนใหญ่มีคะแนนเพิ่มขึ้นจาก หมวดการค านึงถึง

บทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย หมวดการเปิดเผยขอ้มูลและความโปร่งใส และหมวดความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดย

หมวดอื่นๆ ไมม่คีะแนนท่ีลดลง 

 

ความคบืหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ัน 

ในปี 2560 บริษัทฯได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณก์ารป้องกันและตอ่ต้านการทุจรติคอร์รัปชั่น ในโครงการแนว

ร่วมปฏบัิตขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทุจรติ (CAC ) เมื่อวันท่ี 27 มนีาคม 2560 

ในระหว่างปี 2560-2561 บริษัทได้ด าเนินการจัดท าแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่น 

ด าเนนิการวิเคราะห์ความเสี่ยง ก าหนดมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทได้

อนุมัต ิและประกาศนโยบายมาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั่นเผยแพร่นโยบายดังกล่าวบนเว็ปไซต์ของบริษัท มีการสื่อสารถึง

พนักงาน จัดท าสารสนเทศแจ้งไปยังคู่ค้าของบริษัท ให้ทราบถึงเจตนาขององค์กรในการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น ท้ังใน

รูปแบบคู่มอืพนักงาน จดหมาย แผ่นพับ และประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงการประกาศนโยบายงดรับของขวัญ 

(No Gift Policy) นอกจากนี้บริษัทมีการจัดอบรมให้ความรู้พนักงาน และคู่ค้า เพื่อทราบและถือปฏิบัติตามนโยบาย

มาตรการตอ่ต้านคอร์รัปชั่น ตลอดจนแต่งตั้งผู้ตรวจสอบภายในซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเพื่อสอบทานการด าเนินการของ

บริษัทให้เป็นไปตามนโยบายมาตรการต่อต้านคอร์รัปชั่นท่ีได้ประกาศไว้ และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ

อนุมัต ิ

ในปี 2562 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 2/2562 เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 ได้พิจารณาแบบ

ประเมินตนเองฯซึ่งมีประธานกรรมการบริษัท และประธานคณะกรรมการตรวจสอบลงนาม ร่วมกับรายงานของผู้

ตรวจสอบภายในแล้ว มีมติอนุมัติด าเนินการยื่นขอค ารับรองต่อประธานคณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติของภาคเอกชน

ไทยในการตอ่ต้านการทุจรติ โดยบริษัทได้ย่ืนขอค ารับรองฯ ดังกล่าวในเดอืน มีนาคม 2562 และคาดว่าจะทราบผลการ

พจิารณาในเดอืน พฤษภาคม 2562 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมเพิ่มเตมิวา่ มผีู้ใดจะซักถามหรอืไม่ 

- ไมม่ผีู้ใดซักถาม 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมมีมตรัิบทราบผลการด าเนนิงานของบริษัทฯ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2561  

ประธานได้มอบหมายให้นายธานินทร์ ตันประวัติ กรรมการผู้จัดการ น าเสนองบการเงินประจ าปี 2561 ต่อท่ี

ประชุม 

 นายธานินทร์ ได้รายงานรายละเอยีดเกี่ยวกับงบการเงินประจ าป ี2561 ต่อท่ีประชุมดังนี้ 

งบการเงินจะประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงิน  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วน

ของผู้ถือหุ้น  งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561ท่ีได้จัดท าขึ้นตาม

หลักการบัญชท่ีีรับรองท่ัวไป ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชรัีบอนุญาตตามรายงานของผู้สอบบัญชี และ

ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงาน

ประจ าป ี2561 ท่ีบริษัท ฯ ได้จัดสง่ไปยังท่านผู้ถือหุ้น พรอ้มหนังสือเชญิประชุมแล้ว 

ผลการด าเนินงานในปี 2561บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มีรายได้จากการขาย

และบริการ เป็นจ านวนเงิน  1,470.20  ล้านบาท เติบโตขึ้น 2.4% เกิดรายได้จากการขายท่อร้อยสายไฟฟ้า จ านวน 

894.95 ล้านบาท ท่อน้ าประปา จ านวน 3.53 ล้านบาท ท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน 18.02 ล้านบาท ท่อระบายอากาศ 

จ านวน 84.26 ล้านบาท ท่อส าหรับงานก่อสร้าง จ านวน 248.43 ล้านบาท รายได้จากการบริการ จ านวน 201.22 ล้าน

บาท โดยสรุปคือ 

1. รายได้จากการขาย 1,268.98ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 3.74% โดยรายได้เพิ่มขึ้นในกลุ่มท่อร้อย

สายไฟฟ้า และท่อร้อยสายไฟฟ้าใต้ดิน โดยในกลุ่มท่อระบายอากาศ รายได้ลดลงประมาณ 14.8% 

เนื่องจากมีสนิค้าทดแทนในตลาดมากขึน้ ซึ่งบริษัทฯอยู่ระหว่างพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าใน

กลุ่มน้ี นอกจากนี้ท่อส าหรับงานก่อสร้างมรีายได้ใกล้เคียงกับปีก่อน เนื่องจากภาวะการก่อสร้างยังมีภาวะ

ทรงตัว 

2. รายได้จากการบริการ 201.22 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจาก บจก.เมฆา-เอส ซึ่งเป็นบริษัทย่อย มีรายได้

ลดลงจากปีก่อน เล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัทย่อยมีงานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ 

จ านวน 10 โครงการ คิดเป็นมูลค่างานท่ียังไม่เรียกเก็บรวม 195.96 ล้านบาท มีก าหนดส่งมอบภายในปี 

2562 เป็นจ านวน 77.76 ล้านบาท และปี 2563 จ านวน 118.20 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ คาดว่าบริษัทยอ่ยจะ

สามารถสง่มอบงานได้ทันตามสัญญา 

3. รายได้อื่นจ านวน 26.83ล้านบาท เกิดจากรายได้จากการขายเศษเหล็กเศษวัสดุ ก าไรจากอัตรา

แลกเปลี่ยน ก าไรจากการขายสนิทรัพย์ ดอกเบ้ียรับ เป็นต้น 

ตน้ทุนขายและบริการ 

ต้นทุนขายและบริการของกลุ่มบริษัทในปี 2561 มีมูลค่าเท่ากับ 1,147.35 ล้านบาท คิดเป็น 76.64% ของ

รายได้รวม หรือคิดเป็นก าไรขั้นตน้จากการขายและบริการ322.85ล้านบาท ก าไรขั้นต้นต่อรายได้รวมลดลง 55.97 ล้าน

บาท หรือลดลงร้อยละ 14.77 จากงวดเดียวกันของปีก่อนเนื่องจากหลายปัจจัย ได้แก่ 

1. ตน้ทุนวัตถุดิบเหล็กในตลาดโลกปรับตัวเพิ่มขึ้นตัง้แตต่น้ปี 2560-2561 แต่บริษัทยังขายสินค้าบางส่วนในราคา

เดิมกับลูกค้าท่ีได้ยืนยันราคาขายไว้แลว้ และต้นทุนผลิตสูงขึน้จากบางสายการผลิตท่ียังผลิตได้ไม่เต็มท่ี รวมถึง



 

8 
 

งานดา้นบริการของบริษัทย่อยมีต้นทุนสูง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีนโยบายเพิ่มสินค้าใหม่ๆ เพิ่มยอดขายเพื่อให้

ผลิตสินค้าได้เต็มก าลังผลิต ปรับราคาขายสินค้าและบริการให้เป็นไปตามราคาตลาดควบคู่กับการควบคุม

ตน้ทุนมากขึน้ เพื่อรักษาอัตราก าไรขั้นตน้ในระดับท่ีสามารถแข่งขันได้ 

2. ตน้ทุนขายและบริการของบริษัทยอ่ยเพิ่มขึ้น เนื่องจากการลงทุนในบางโครงการยังไม่บรรลุเป้าหมาย และงาน

บริการของบริษัทยอ่ยมตีน้ทุนบริการสูงเนื่องจากตน้ทุนวัสดุ และแรงงานในธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง เป็นต้น 

 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการ และค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

ค่าใชจ้่ายในการขายและบริการปี 2561 มมีูลค่าเท่ากับ80.02 ล้านบาทคดิเป็น 5.35% ของรายได้รวมซึ่งลดลง 

2.23 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 2.71 จากงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจาการปรับโครงสร้างเพื่อลดค่าใช้จ่าย

ทางการตลาด 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารเท่ากับ 100.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.95 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.77 จากงวด

เดียวกันของปีก่อน เนื่องจาก ค่าใช้จ่ายส ารองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ (ESOP-W2)ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินท่ี

เพิ่มขึ้น การปรับโครงสร้างค่าใช้จ่ายบริหารของบริษัทยอ่ย หนีสู้ญและหนี้สงสัยจะสูญ เป็นต้น 

ก าไรสุทธิ 

กลุ่มบริษัทมีก าไรสุทธิส าหรับปี 2561 เป็นจ านวน 144.28ล้านบาท คิดเป็น 9.64% ของรายได้รวมเป็นก าไร

สุทธิเฉพาะส่วนของบริษัทใหญ่ 153.74 ล้านบาท คิดเป็น 10.27% ของรายได้รวม โดยบริษัทมีอัตราก าไรสุทธิลดลงจาก

ปีก่อน มสีาเหตุหลักจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนขายและบริการ และค่าใชจ้่ายในการบริหาร 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ  ป ี2561 

 สินทรัพย์ จ านวนรวม1,474.1 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560ประมาณ 195.4 ล้านบาท สินทรัพย์เติบโต15.3% 

ส่วนใหญ่เกิดจากท่ีดินเคร่ืองจักรและอุปกรณ์ ของบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น (ต้นปี 2561 บ.ย่อย มีการซื้อท่ีดิน เพื่อเตรียม

ก่อสร้างอาคารส านักงาน ตลอดจนมีการลงทุนเครื่องจักรขยายการผลิต RTRC และลงทุนเครื่องจักรเพื่อผลิตสินค้าใหม ่

PID) 

 หนี้สิน จ านวน 364.5ล้านบาท เพิ่มขึ้น 168ล้านบาท คิดเป็น 85.5% ส่วนใหญ่เกิดจากการกู้ยืมระยะสั้นเพื่อ

เป็นค่าซือ้วัตถุดิบของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น  จ านวน 1,109.5ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ประมาณ 27.3 ล้านบาทคิดเป็น 2.52% เกิด

จากก าไรสะสมเพิ่มขึ้น 26.9 ล้านบาท (ก าไรสุทธิปี 2561 จ านวน 153.74 ล้านบาท หักด้วย เงินปันผลจ่ายในปี จ านวน 

126.86 ล้านบาท)  
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            หลังจากนายธานินทร์ ชีแ้จงแล้ว ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถาม 
 

น.ส. วัลภา ฤกษ์เกรยีงไกร ผู้ถอืหุน้มาด้วยตนเองสอบถามเร่ือง สาเหตุท่ีก าไรขั้นต้นของบริษัทลดลงมากใน 2 

ปีท่ีแล้ว ทางบริษัทจะมแีนวทางอย่างไรในการปรับปรุงให้ได้ก าไรเพิ่มขึ้น 

คุณธานนิทร์ ชี้แจงวา่ ปัจจัยท่ีท าให้ก าไรขั้นตน้ลดลงเนื่องจากวัตถุดิบหลักราคาขยับสูงขึน้ ในปี 2560 บริษัทมี

ก าไรขั้นต้นค่อนขา้งดี เพราะ ซื้อวัตถุดบิในราคากก.ละ 18-20 บาท แต่ในปลายปี 2560ถึงตน้ปี 2561 บริษัทซื้อวัตถุดิบ

ในราคากก.ละ 33-35 บาท ท าให้ตน้ทุนวัตถุดบิสูงขึน้ แตท่างบริษัทยังต้องขายในราคาเดิมให้กับลูกค้าท่ีได้เปิดใบสั่งซื้อ

มาให้ อาจจะมบีางชว่งท่ีบริษัทฯสามารถปรับราคาขึ้น แต่ปรับได้เฉพาะในโครงการใหม่ๆ ท่ีไม่ได้ตกลงราคากันมาก่อน 

การปรับราคาได้แค่ 1-5% อย่างไรก็ดี ราคาวัตถุดิบในปัจจุบันราคาวัตถุดิบค่อนข้างเสถียร จึงคิดว่าในปีนี้น่าจะบริหาร

ตน้ทุนได้ชัดเจนขึน้ และส่งผลกระทบนอ้ยลง 

 

เมื่อไม่มผีู้ซักถามอื่น ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 187,247,989 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

ในวาระนีม้ผีู้ถอืหุน้และผู้รับมอบฉันทะเขา้รว่มประชุมเพิ่มอีก3 ราย  นับจ านวนหุ้นได้ 261,500  หุ้น จึงมี ผู้ถือ

หุ้นและผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมท้ังสิ้น 57ราย นับจ านวนหุ้นได้ 187,247,989หุ้น 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน มมีติ

อนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชสีิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปนัผลจากก าไรสะสมและจากผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 

2561 

ประธานได้มอบหมายให้นายธานนิทร์ ตันประวัต ิกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชีแ้จงต่อท่ีประชุม 

นายธานินทร์ ได้ช้ีแจงว่า จากผลการด าเนนิงานในปี 2561 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 

จ านวน 131,659,932.21 บาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แกผู่้ถอืหุ้นในอัตราไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 50 

ของก าไรสุทธิ หลังจากหักส ารองตามกฎหมายและกันส ารองอื่น(ถ้ามี) จึงเห็นสมควร จัดสรรก าไรโดยการจ่ายปันผล

จากก าไรสะสมและก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาทรวมเป็นเงินท้ังสิ้น 126,874,291.00 บาท 

โดยเงินปันผลดังกล่าวบริษัทไดม้กีารจ่ายเป็นเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแลว้ 1 ครัง้เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 

2561 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินท้ังสิ้น 38,062,287.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการท่ีได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 25,374,858.20 บาทและของกิจการท่ีเสียภาษี

เงินได้นิติบุคคลในอัตรารอ้ยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คดิเป็นจ านวนเงิน 12,687,429.10 บาท 
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 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคร้ังนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงินท้ังสิ้น 88,812,003.70 บาท โดย

เป็นการจ่ายจากก าไรและก าไรสะสมของกิจการท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็น

จ านวนเงิน 63,437,145.50 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผล 

และของกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 

25,374,858.20 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 

ทวแิห่งประมวลรัษฎากร 

 โดยเสนอให้วันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 

และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2562 ท้ังนี้การใช้สิทธิดังกล่าวจะมีผลเมื่อได้รับอนุมัติจากท่ีประชุม

สามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปคีรัง้นี้แล้ว 

การเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชี 2560-2561 มดีังนี้ 

รายการ ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 (ปีท่ีผ่านมา) 

ก าไรสุทธิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 131,659,932.21 143,313,639.52 

จ านวนหุ้นช าระแล้ว 253,748,582 253,748,582 

เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) จ่ายจาก (BOI / NonBOI) 0.50 (0.35 /0.15) 0.55 (0.22/0.33) 

 เงนิปันผลระหวา่งกาล 0.15 (0.10/0.05) 0.20 (0.05/0.15) 

 เงนิปันผลงวดสุดทา้ย 0.35 (0.25/0.10) 0.35 (0.17/0.18) 

รวมเงนิปันผลจ่ายท้ังส้ิน (บาท) 126,874,291.00 139,561,720.10 

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ* (ร้อยละ) 96.37** 97.38** 

หมายเหตุ * เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งจ่ายให้แกผู่้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังภาษเีงนิได้นิติบุคคลและส ารอง

ตามกฎหมาย 

**  คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เน่ืองจากบริษัทต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งยังให้การสนับสนุนบริษัท

ด้วยดีมาตลอด ในขณะท่ีบริษัทยังมสีภาพคล่องเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิเน่ืองจากบริษัทยังมกี าไรสะสม และก าไรสุทธิจากบริษัทย่อยซึ่ง

สามารถน ามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้ 

 

ประธานสอบถามท่ีประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรือไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 187,247,989 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุม โดยมติเสียงช้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้มีมติ

พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและจากผลการด าเนนิงานของบริษัทในปี 2561  
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วาระที่ 5 พิจารณาเห็นชอบการเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

 ประธานได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุก

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

เป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งในปี

แรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตาม

วาระนั้น ในปีแรกจะใช้วิธีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจาก

ต าแหนง่ และหากในคราวใดมกีรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนท่ีต้องพ้นจาก

ต าแหนง่ในคราวนัน้ ให้กรรมการดังกลา่วพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ท้ังนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูก

เลอืกเข้ารับต าแหนง่ใหมอ่กีก็ได้” ซึ่งในปีนี้มีกรรมการซึ่งต้องพน้จากต าแหน่งตามตามวาระ 3 ทา่น ดังนี้ 

1. นายภาณุพงศ ์วิจิตรทองเรือง กรรมการ และกรรมการบริหาร 

2. นางประครอง  นามนันทสิทธ์ิ กรรมการ  

3. นายธาราพงษ์  รุจิวงศ์ กรรมการ และกรรมการบริหาร   

บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยได้ประกาศในเว็บไซต์ของ บมจ.แอร์โรว ์

ซินดิเคท รวมท้ังแจ้งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันท่ี 1 กันยายน 

2561 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดังกล่าว ท้ังนี้ กรรมการของบริษัทฯ 

ซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการ โดยคณะกรรมการ

สรรหาแล้วมีความเห็นว่า นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง นางประครอง นามนันทสิทธ์ิ และนายธาราพงษ์ รุจิวงศ ์

กรรมการท้ัง 3 ท่านได้ปฏบัิตหินา้ที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มคีวามรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

บริษัทฯ มีประวัตกิารท างานท่ีดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองค์กร และยังให้

ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชนต์อ่บริษัทฯ และผู้ถอืหุน้ตลอดมา นอกจากนี้ คณะกรรมการได้พิจารณา

แล้วว่า บุคคลท่ีจะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี

เกี่ยวข้อง อีกท้ังยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการท้ัง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีก

วาระหนึ่ง 

  
 ในวาระนี ้ก่อนการลงมต ิผู้ท่ีไดรั้บการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่ท้ัง 3 ทา่น ได้ออกไปนอกห้องประชุม เพื่อให้

เกิดความเป็นอิสระในการพิจารณาของท่ีประชุม 

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 
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ผศ.ดร.วิชัย จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตาม

วาระเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนนพร้อมกันท้ัง 3 ท่าน และประกาศคะแนนเป็นรายบุคคล 

 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

 

5.1 อนุมัตแิตง่ตัง้ นายภาณุพงศ ์วิจติรทองเรือง เป็นกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 180,244,898 96.26 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 7,003,091* 3.74 

บัตรเสีย 0 0 

 
5.2 อนุมัตแิตง่ตัง้นางประครอง นามนันทสิทธ์ิเป็นกรรมการดว้ยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 169,267,483 90.40 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 17,980,506* 9.60 

บัตรเสีย 0 0 

 

5.3 อนุมัตแิตง่ตัง้ นายธาราพงษ์ รุจวิงศ์ เป็นกรรมการ  ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 186,460,412 99.58 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 787,577* 0.42 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ* จ านวนหุ้นของผู้ท่ีงดออกเสียง เป็นจ านวนหุ้นของผูท่ี้มีสว่นได้เสียในวาระ 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

แต่งตั้งว่า นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง นางประครอง นามนันทสิทธ์ิ และนายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอกีวาระหนึ่งตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ เสนอ 
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วาระที่ 6        พิจารณาเห็นชอบค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 

ประธานได้มอบหมายให้คุณธานินทร์ชี้แจงและด าเนินการประชุมแทนประธานในวาระนี้  ว่า ตาม

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

ค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมตขิองท่ีประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไมน่้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน

เสียงท้ังหมดของผู้ถอืหุน้ซึ่งมาประชุม 

ท้ังนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี  2562โดยพิจารณากลั่นกรองถึงความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมายรวมท้ังได้เปรียบเทียบกับ

ธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการด าเนินงานของบริษัทฯ

แลว้ จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 ค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ 

ค่าตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมการ ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) (บาท) ปี 2561 (ปีท่ีผ่านมา) (บาท) 

เบีย้ประชุมของกรรมการ ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- ประธานกรรมการ 15,000 (ขอเสนอคร้ังนี)้ 12,500 

- กรรมการ 10,000 10,000 

เบีย้ประชุมของกรรมการชุดยอ่ย ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ* 15,000 (ขอเสนอคร้ังนี)้ 12,500 

- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 

- ประธานกรรมการสรรหาฯ 12,500 12,500 

- กรรมการสรรหาฯ 10,000 10,000 
หมายเหตุ *  ผศ.ดร.วชิัย โถสุวรรณจินดา ประธานกรรมการ และนายสุรเดช จันทรานุรักษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน  และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

 ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าท่ีความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น 

ตัง้แตบ่ริษัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการด าเนนิงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 

ค่าตอบแทนรายป ี
ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) 

(บาทต่อคน) 
ปี 2561 (ปีท่ีผ่านมา) 

(บาทต่อคน) 

- ประธานกรรมการ(1 ท่าน) 180,000 180,000 

- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน) 180,000 180,000 

- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน) 180,000 180,000 

 (ไม่เปลี่ยนแปลง)  

 ผลประโยชนอ์ื่นๆ 

 ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่น แก่กรรมการอสิระ 

 กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มีความประสงค์ไม่รับเบี้ยประชุม 

และค่าตอบแทนรายปี ในฐานะกรรมการบรษิัท 

 ในปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่  1/2560 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ให้แก่

กรรมการบรหิารบางท่าน 
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 ในปี 2562 จะมีการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2562 พิจารณาอนุมัติจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 

ให้แก่กรรมการบรหิารบางท่าน 

 ได้มีการน าเสนอวาระพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน คร้ังที่ 1/2562 แล้ว 

 กรรมการอสิระได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

 

ประธานในท่ีประชุมในวาระนีไ้ดส้อบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะขอซักถามหรือไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานในท่ีประชุมในวาระนีจ้ึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 187,247,989 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมตอินุมัตคิ่าตอบแทนกรรมการประจ าป ี2562 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบริษัทและบริษัทย่อย 

ประจ าป ี2562 

ประธานได้ชี้แจงว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของ

บริษัทฯ ข้อ 57. ก าหนดว่า  ให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี

ของบริษัททุกป ีในการแต่งต้ังผู้สอบบัญชจีะแตง่ตัง้ผู้สอบบัญชคีนเดิมอีกก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการ

แตง่ตัง้ผู้สอบบัญชปีระจ าป ี2562 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชปีระจ าป ี2562 โดยเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

เพื่อพิจารณาแต่งต้ังบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 โดยมีรายชื่อของบุคคลท่ี

เป็นผู้สอบบัญชดีังตอ่ไปน้ี 

รายช่ือผู้สอบบัญชีบจก. เอเอน็เอส ออดิท* ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

1. นายอธิพงศ ์อธิพงศส์กุล 3500 หรือ 

2. นายเสถียร วงศ์สนันท์   3495 หรือ 

3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 หรือ 

4. นายยุทธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน 9445 หรือ 

5. นายวิชัย  รุจิตานนท์ 4054 
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* หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว ์ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก ่บจก.เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล บจก.เมฆา-เอส (รวมถึง กิจการร่วมค้าฯ) และ บจก.คู

ดอส สมาร์ท อินโนเวชั่น แต่งต้ังให้ บจก. เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท 

 

โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้สอบบัญช ีแสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัท

ยอ่ยประจ าป ี2562 และก าหนดค่าสอบบัญชปีระจ าป ี2562 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,245,000 บาท โดยแสดงค่า

สอบบัญชยีอ้นหลัง 3 ปี ดังนี้ 

 
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัดได้ปฎิบัติหน้าท่ีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นระยะเวลารวม 10 ปี โดยมี

รายละเอยีด ดังนี ้

ช่วงปี จ านวน (ปี) ท่ีปฏิบัตหิน้าท่ี ชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

2552-2556 5 นายวชิัย  รุจิตานนท์ทะเบียนเลขที่4054 

2557 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุลทะเบียนเลขที่3500 

2558-2561 4 นางสาวกลุธิดา ภาสุรกุลทะเบียนเลขที่5946 

หมายเหตุ: คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้มีประกาศที่ กจ. 39/2548 เก่ียวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี โดยก าหนดใหบ้ริษัทจด

ทะเบียนต้องมีการหมุนเวียนบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีเมื่อปฎบิัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน ซ่ึงบริษัทยังไม่เข้าข่ายดังกล่าว 

ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/

กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส 

ออดิท จ ากัด ได้ปฎบัิตหินา้ที่เป็นผู้สอบบัญชขีองบริษัทได้เป็นอยา่งดีตลอดมา ให้บริการเป็นท่ีน่าพอใจ มีคุณภาพ และมี

ความเข้าใจในระบบงานของบริษัท ท้ังนี้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ ในระดับเดียวกับกับบริษัทอื่นท่ีมีธุรกิจ และ

ขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่าง

ผู้สอบบัญชกีับบริษัท / บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมท้ังไม่มีบุคคลท่ี

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชนร์ะหว่างบริษัทกับบริษัทผู้สอบบัญชี 

ประธานสอบถามที่ประชุมผู้ถอืหุน้วา่ มผีูใ้ดจะซักถามหรือไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

บรษัิท

อัตราเตบิโต อัตราเตบิโต อัตราเตบิโต

คา่สอบบัญชี OPE รวม คา่สอบบัญชี OPE รวม คา่สอบบัญชี OPE รวม

บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท + BOI 980,000        142,040        1,122,040    8.9% 1,000,000   129,340     1,129,340   2.04% 1,020,000   n.a. 1,020,000   2.0%

บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนคิอล + BOI ** 610,000        81,440          691,440        22.0% 640,000       63,190       703,190       4.92% 660,000       n.a. 660,000       3.1%

บจก.เมฆา เอส 290,000        37,560          327,560        9.4% 320,000       56,910       376,910       10.34% 340,000       n.a. 340,000       6.3%

บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่** 80,000          1,000            81,000          n.a. 80,000         3,800          83,800         0.00% 80,000         n.a. 80,000         0.0%

กจิการรว่มคา้ เอทอี-ีเมฆา *** - - - - 125,000       5,000          130,000       n.a. 145,000       n.a. 145,000       16.0%

1,960,000    262,040        2,222,040    17.7% 2,165,000   258,240     2,423,240   10.46% 2,245,000   n.a. 2,245,000   3.70%

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

                   ** ระหวา่งปี 2560 มกีารเพิม่บรกิารตรวจสอบบัญช ีBOI ของบรษัิทย่อยเพิม่ขึน้ 40,000 บาท และคา่สอบบัญชขีองบรษัิทย่อยทีจั่ดตัง้ใหม ่80,000 บาท 
                           จงึท าใหค้า่สอบบัญชเีพิม่ขึน้จากมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ปี 2560 ซึง่อนุมัตไิว ้ 1,840,000 บาท

                   *** ระหวา่งปี 2561 บรษัิท เมฆา-เอส จ ากัด รว่มกับ บรษัิท เอ.ท.ีอ.ี เทเลคอม คอนสตรัคชัน่ จ ากัด ไดล้งนามจัดตัง้กจิการรว่มคา้ เอทอี-ีเมฆา (“กจิการรว่มคา้ฯ”) ขึน้ 
                           จงึท าใหค้า่สอบบัญชเีพิม่ขึน้จากมตทิีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ปี 2561 ซึง่อนุมัตไิว ้ 2,040,000 บาท

2562
(เสนอในครัง้นี)้2560 2561
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ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 187,247,989 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมติให้

แต่งตั้งนายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ผู้สอบบัญชีรับ

อนุญาตทะเบียนเลขท่ี  3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5946 หรือนายยุทธ

พงษ์  เชื้อเมืองพานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9445 หรือ นายวิชัย  รุจิตานนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

ทะเบียนเลขท่ี4054 จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และอนุมัติเงินค่าตอบแทน  

เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,245,000 บาท  

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการปรับราคาใช้สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ส าหรับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อ

หุ้นสามัญซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย 

(ARROW ESOP-W2) 

ประธานได้มอบหมายให้นายสมภพ จูโล่ห์ เลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอข้อมูล 

นายสมภพ รายงานว่า จากการท่ีคณะกรรมการเห็นชอบ และเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปัน

ผลซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เข้าข่ายเงื่อนไขท่ีก าหนดให้บริษัทต้อง

ด าเนนิการปรับราคาการใช้สทิธิและอัตราการใชส้ิทธิของ ESOP-W2  (ครัง้ท่ี 2)  ตามข้อก าหนดสิทธิ ดังนี้ 

ESOP-W2 เดิมก่อนการปรับสทิธ ิ หลังการปรับสทิธิ 

ราคาการใช้สทิธิ 15.47 บาท ตอ่หุน้ 15.40 บาท ตอ่หุน้ 

อัตราการใชส้ิทธิ 1 หนว่ยตอ่ 1.004 หุ้น 1 หนว่ยตอ่ 1.009 หุ้น 

 

การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-W2 ข้างต้น จะมีผลบังคับทันทีตั้งแต่วันแรกท่ี

ตลาดหลักทรัพย์ขึ้นเครื่องหมาย XD หุ้นของบริษัท ซึ่งตรงกับวันท่ี 9 พฤษภาคม 2562 โดยท่ีการเปลี่ยนแปลงอัตราการ

ใชส้ิทธิคร้ังนี ้มีผลท าให้บริษัทตอ้งมีหุน้รองรับ ESOP-W2 เป็นจ านวน 8,070,400 หุ้น (8,000,000 หน่วย x 1.009 หุ้น) 

ท้ังนี้ บริษัทได้ออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิจากการปรับสิทธิ (คร้ังท่ี 1) แล้วเป็นจ านวน 32,000 หุ้น ตามมติท่ีประชุม

สามัญผู้ถอืหุน้คร้ังท่ี 1/2561 เมื่อวันท่ี 24 เมษายน 2561 ดังนั้น บริษัทจึงต้องขอออกหุ้นรองรับการใช้สิทธิจากการปรับ

สิทธิ (ครัง้ท่ี 2) จ านวน 38,400 หุ้น จากมตท่ีิประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าป ี 2562 นี้ โดยเมื่อรวมหุน้รองรับการใช้สิทธิ

จากการปรับสิทธิ (ครัง้ท่ี 1) และ (ครัง้ท่ี 2 ) แล้วคิดเป็น 70,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท อย่างไรก็ดี การใช้สทิธิ
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คร้ังแรกก าหนดขึ้นในวันท่ี 30 มิถุนายน 2561 (ยังไม่มีผู้ใช้สิทธิ) และคร้ังท่ีสองก าหนดขึ้นในวันท่ี 30 มิถุนายน 2562 

ท้ังนีก้ารปรับสิทธิดังกลา่วจะตอ้งได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปคีรัง้ท่ี 1/2562 นี้ก่อน 
 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 187,247,989 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 
 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติ

อนุมัตกิารปรับราคาใชส้ิทธิใหมเ่ป็น 15.40 บาท ตอ่หุน้ และอัตราใชส้ิทธิใหม่เป็น1 หนว่ยตอ่ 1.009 หุ้น ส าหรับใบส าคัญ

แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้สามัญซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย 

(ARROW ESOP-W2) 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขาย

ให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย 

โครงการ 3 (ARROW ESOP-W3) 

 

ประธานได้ช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกและเสนอขาย

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือ

พนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W3) เมื่อวันท่ี 27 กุมภาพันธ์ 2562 จ านวน 5,000,000 หน่วย โดยได้มีการเร่ิมใช้สิทธิ

ครัง้แรกในเดอืนกันยายน 2562  ใบส าคัญแสดงสิทธิดังกลา่ว จะครบอายุการใช้สทิธิในเดอืนกันยายน 2564 เพื่อให้เกิด

ความตอ่เนือ่งในการเสริมสร้างก าลังใจให้กับบุคลากรท่ีมีสว่นร่วมในความส าเร็จของบริษัทท่ีผ่านมา เพื่อสร้างแรงจูงใจ 

และเป็นผลตอบแทนการปฏบัิตงิานแก่บุคลากรของบริษัทท่ีมีความตั้งใจในการท างานกับบริษัทต่อไปในระยะยาวอันจะ

เป็นประโยชนต์อ่การด าเนินธุรกิจของบริษัทในภาพรวม และก่อให้เกิดผลดีตอ่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอนาคต จึงขอเสนอให้

ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่

กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทยอ่ยอกีครัง้หนึ่ง (ESOP-W3) 

  



 

18 
 

สรุปรายละเอยีดเบือ้งต้นของใบส าคัญแสดงสิทธิ ท่ีจัดสรรให้แกก่รรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/หรือ

พนักงานบริษัทยอ่ย ครัง้ท่ี 3(ESOP-W3) 

หัวข้อ รายละเอียด 

ประเภทและชนิดของใบส าคัญ ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบรษิัทฯ ที่จะจัดสรรให้แก่กรรมการบริหารและ/หรือ

พนักงานของบรษิัทและ/หรือพนักงานของบรษิัทย่อย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอนเปลี่ยนมือไม่ได้ 

เว้นแต่การโอนทางมรดก 

วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ ภายในระยะเวลา 4 เดือน นับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เสนอขาย ESOP-W3 

โดยคณะกรรมการบรษิัทและ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจใน

การก าหนดวันออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

อายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ออกใบส าคัญแสดงสิทธิ 

จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่ออกและ

เสนอขาย 

5,000,000หน่วย 

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 

วันเสนอขาย 24-31 ส.ค. 2562 

จ านวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับการ

ใชส้ิทธิ 

5,000,000หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.97 ของจ านวนหุ้นสามัญที่

จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบรษิัทซึ่งมีจ านวน 253,748,582 หุ้น 

อัตราการใชส้ิทธิ ใบส าคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ(โดยอัตราการใช้สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ใน

ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

ราคาใช้สทิธิที่จะซือ้หุ้น 7.55 บาทต่อหุ้น ซึ่งเป็นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็นร้อยละ 9.90 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนัก

ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่มีการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(ตลาด

หลักทรัพย์) ในช่วงระยะเวลา 7 วันท าการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบรษิัท คร้ังที่ 2/2562 

ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 ซึ่งเท่ากับ 8.38 บาทต่อหุ้น (โดยราคาการใช้สิทธิอาจ

เปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ) 

วิธีจดัสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 1. จัดสรรให้แก่กรรมการบรหิาร และ/หรือพนักงานของบรษิัท และ/หรือบรษิัทย่อยโดยไม่

ผ่านผู้รับช่วงซือ้หลักทรัพย์ 

2. ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อกรรมการบรหิาร มีราคาเสนอขาย รวมทั้ง

ข้อก าหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อพนักงาน 

ระยะเวลาการใชส้ิทธิ ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 สามารถใชส้ิทธิซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริษัทได้ปีละ 

1 คร้ัง โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 

 

การใช้สิทธิครั้งที่ 1(วันที่ 30 กันยายน 2562) ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 30 ของใบส าคัญ

แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบรษิัท 

การใช้สิทธิครั้งที่ 2 (วันที่ 30 กันยายน 2563)  ใช้สิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 60 ของใบส าคัญ

แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบรษิัท 

การใช้สิทธิครั้งที่ 3 (วันท่ี 30 กันยายน 2564)  ใชส้ิทธิได้ไม่เกิน ร้อยละ 100 ของใบส าคัญ

แสดงสิทธิทั้งหมดที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้รับจัดสรรจากบรษิัท 

ทั้งนี้ หากวันใช้สิทธิในแต่ละคร้ังตรงกับวันหยุดท าการของธนาคาร ให้เลื่อนเป็นวันท าการ

สุดท้ายก่อนวันใช้สิทธิ 

ระยะเวลาแสดงความจ านงในการใช้

สิทธิ 

ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิซึ่งประสงค์จะใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะต้องแสดงความจ านงใน

การใช้สิทธิ ภายใน 10 วัน ก่อนวันก าหนดการใช้สิทธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง 16.00 น. 

ยกเว้นการใชส้ิทธิคร้ังสุดท้ายจะต้องแสดงความจ านงการใช้สิทธิในช่วงระยะเวลา 15 วันก่อน
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หัวข้อ รายละเอียด 

วันก าหนดการใช้สิทธิ ในการใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญในแต่ละคร้ัง จ านวนหุ้นที่ใช้สิทธินั้นจะต้อง

เป็นจ านวนเต็มของหน่วยการซื้อขายหุ้นบนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้นการใช้

สิทธิในคร้ังสุดท้าย 

ตลาดรองของใบส าคญัแสดงสิทธ ิ ไม่มี 

ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจากการ

ใชส้ิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธ ิ

ตลาดหลกัทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) หรือ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (เมื่อมีคุณสมบัตฯิ

ครบถ้วน) 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ บริษัทฯ จะด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ เมื่อเกิดเหตุการณ์ใด

เหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้ เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิไม่ให้

ด้อยกว่าเดิม  

1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทฯ อันเป็นผลมาจากการรวมหุ้น

หรือแบ่งแยกหุ้น 

2. เมื่อบรษิัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของ

หุ้นสามัญของบรษิัทฯ 

3. เมื่อบรษิัทฯ เสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดง

สิทธิที่จะซือ้หุ้นใดๆ  โดยก าหนดราคาหรือค านวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อรองรับหุ้น

กู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นนั้น ต่ ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด

ของหุ้นสามัญ 

4. เมื่อบรษิัทฯ จ่ายเงินปันผลทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นหุ้นที่ออกใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้น 

5. เมื่อบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบ

การเงินเฉพาะบริษัทฯ ส าหรับผลการด าเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ 

6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ที่ท าให้ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผู้ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม 

ทั้งนี ้มอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัท และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการบรษิัทมอบหมายเป็น

ผู้พิจารณาก าหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปรับหรือเปลี่ยนแปลง

อัตราการใชส้ิทธิ และราคาการใชส้ิทธิ 

นายทะเบียนใบส าคัญแสดงสิทธิ บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) 

 

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบส าคัญ 1. บริษัทฯ จะด าเนินการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน 5,000,000 หน่วย ให้แก่

กรรมการบรหิาร และ/หรือพนักงานของบรษิัทและ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย ณ วันที่

ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของ

บรษิัทและ/หรือพนักงานของบรษิัทย่อยรายใดได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

ใบส าคัญแสดงสิทธิ เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

2. ผู้ที่ได้รับจัดสรรต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการบรหิาร และ/หรือพนักงานของบริษัทและ/

หรือบรษิัทย่อย ณ วันที่ท าการจัดสรร 

3. จ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะได้รับการจัดสรรแต่ละรายไม่จ าเป็นต้องมีจ านวนเท่ากัน  

ทั้งนีข้ึน้อยู่กับ ต าแหน่ง อายุงาน ความสามารถ ความรับผดิชอบที่มีตอ่บริษัทฯ และ/หรือ

บรษิัทย่อย 

เงื่อนไขการใชส้ิทธิ 1. ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิจะต้องมีสถานภาพเป็นกรรมการบรหิาร และ/หรือพนักงานของ

บรษิัทและ/หรือพนักงานของบรษิัทย่อย(แล้วแต่กรณี) ในวันก าหนดการใชส้ิทธิ 

2. ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิพน้สภาพการเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือพนักงาน

ของบริษัทและหรือบริษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่กรรม เจ็บป่วยอย่างร้ายแรง หรือทุพพล
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หัวข้อ รายละเอียด 

ภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้อีกต่อไป หรือเหตุอื่นใดที่คณะกรรมการบริษัทฯ 

เห็นสมควร ให้บุคคลดังกล่าวหรือทายาทหรือผู้พิทักษ์หรือผู้อนุบาลของบุคคลดังกล่าว 

สามารถใชส้ิทธิซื้อหุ้นตามใบส าคัญแสดงสิทธิแทนได้จนครบอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ

ที่ไดรั้บจัดสรรนั้น 

3. ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหาร และ/หรือ

พนักงาน เนื่องจากเกษียณอายุ หรือครบวาระในการด ารงต าแหน่ง(แล้วแต่กรณี)  หรือ

การพ้นสภาพการเป็นกรรมการบริหารและ/หรือพนักงานของบริษัทนั้น เป็นผล

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอ านาจการควบคุมในบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย หรือการ

โอนย้ายตามค าสั่งบริษัทฯและ/หรือบริษัทย่อย หรือการปรับโครงสร้างองค์กร ก่อนวัน

ครบก าหนดอายุของใบส าคัญแสดงสิทธิ ให้กรรมการบริหารและ/หรือพนักงานรายนั้น 

ยังคงมีสิทธิที่จะใชส้ิทธิตามจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิได้จนครบอายุของใบแสดงสิทธิที่

ได้รับจัดสรร 

4. ในกรณีที่ผู้ถือใบส าคัญแสดงสิทธิลาออก หรือพ้นสภาพจากการเป็นกรรมการบริหาร

และ/หรือพนักงานบริษัทและ/หรือพนักงานบริษัทย่อย ด้วยความสมัครใจ โดยเหตุอื่น

นอกจากที่ก าหนดในข้อ 2 และ 3 ข้างต้น หรือถูกเลิกจ้าง หรือปลดออก ผู้ถือใบส าคัญ

แสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่ได้รับจัดสรรอีก และผู้ถือ

ใบส าคัญแสดงสิทธิต้องคืนใบส าคัญแสดงสิทธิในส่วนที่ยังไม่ได้ใช้สิทธิทั้งหมดที่ถืออยู่

ให้แก่บริษัทฯ โดยทันทีซึ่งใบส าคัญแสดงสิทธิส่วนที่บริษัทได้รับคืนในกรณีนี้ จะถูกน ามา

จัดสรรให้พนักงานของบรษิัทและ/หรือบรษิัทย่อย ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

4.1 จัดสรรให้แก่พนักงานเท่านั้น (ไม่มีการจัดสรรให้กรรมการ) และไม่มีพนักงานราย

ใดจะได้รับการจัดสรรรวมแล้วเกินกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ESOP-W3 ทั้งหมดที่ออกเสนอขาย ให้คณะกรรมการและหรือบุคคลที่

คณะกรรมการมอบหมายพิจารณาและด าเนินการได้โดยไม่ต้องเรียกประชุมผู้ถือ

หุ้น 

4.2 กรณีเป็นการจัดสรรให้แก่กรรมการไม่ว่าจ านวนเท่าใด หรือจัดสรรให้แก่พนักงาน

รายใดอันจะท าให้พนักงานรายนั้นได้รับการจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเกินกว่าร้อย

ละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 ทั้งหมดที่เสนอขาย บริษัทต้อง

เรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติให้บริษัทฯ น าใบส าคัญแสดงสิทธิมาจัดสรรให้แก่

กรรมการหรือพนักงานรายที่ได้รับการจัดสรร โดยการเรียกประชุม หนังสือนัด

ประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ในประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 เรื่อง

การเสนอขายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ต่อกรรมการหรือพนักงาน รวมทั้งประกาศ  

หรือข้อก าหนดอื่นที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือใชแ้ทนประกาศฉบับดังกล่าว 

เงื่อนไขอื่นๆ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท เป็นผู้

พิจารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบส าคัญแสดงสิทธิ โดยรวม

ถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการด าเนินการ

ต่างๆ อันจ าเป็นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิในคร้ัง

นี้ ซึ่งรวมถึงการน าหุ้นสามัญที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าจด

ทะเบียนเป็นหลักทรัพย์  ในตลาดหลักทรัพย์  เอ็ม เอ ไอ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ

ไทย(SET) ตลอดจนด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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จึงขอเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นให้ความเห็นชอบให้ออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อ

เสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ARROW ESOP-W3) 

“ESOP-W3”  จ านวน 5,000,000 หน่วย อัตราใช้สิทธิ 1 ใบส าคัญแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามัญ โดยในโครงการนี้ มี

กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัทยอ่ย ที่ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าซือ้หุน้สามัญของบริษัทเกินกว่าร้อย

ละ 5 ของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีออกและเสนอขายในคร้ังนี้ ได้แก่ นายธานินทร์ ตันประวัติ , นายรุ่งเรือง 

แก้วพวง, นายสมภพ จูโล่ห์ และมีกรรมการบริหารผู้ท่ีได้รับการจัดสรรปกติไม่เกินร้อยละ 5 คือ    นายภาณุพงศ์ วิจิตร

ทองเรือง, นายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามสิ่งท่ีสง่มาด้วย 4 

 กรณีพิจารณาอนุมัติผู้ได้รับจัดสรรเกินกว่าร้อยละ 5 ของการจัดสรรคร้ังนี้ ใช้คะแนนเสียงอนุมัติจากผู้ถือ

หุ้นส าหรับแต่ละราย ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนนและต้องไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุมและ

ออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP-W3 ข้างต้นโดยไม่นับส่วนของผู้มี

ส่วนได้เสีย ได้แก่ 

      1. นายธานินทร์ ตันประวัต ิ      (ได้รับจัดสรรเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของการจัดสรรครัง้นี้) 

      2. นายรุ่งเรือง แก้วพวง          (ได้รับจัดสรรเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของการจัดสรรครัง้นี้) 

      3. นายสมภพ จูโล่ห์         (ได้รับจัดสรรเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของการจัดสรรครัง้นี้) 

 

 หลังจากประธาน ชี้แจงแลว้ ประธานเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ซักถาม 

 นายสกล งามเลิศชัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองให้ความเห็น ว่า  เห็นด้วยกับการออก ESOP-W3 เพื่อให้เป็น

ขวัญและก าลังใจให้แกพ่นักงาน แต่อยากให้ดูแลผู้ถือหุ้นด้วย เช่นเร่ืองการปันผล จากปีก่อนๆเคยปันผลปีละ 0.60 ปีนี้

ลดเหลอื 0.50 บาท 

 นายธานินทร์ ตันประวัต ิอธิบายวา่ ทางบริษัท จะพยายามควบคุมเร่ืองต้นทุนการผลิต ดังท่ีกล่าวในวาระท่ี 

3  ซึ่งถ้าควบคุมต้นทุนการผลิตได้ จะท าให้ผลประกอบการดีขึ้น และเงินปันผลจะเพิ่มขึ้นตามผลการประกอบการ  

 

 นายวินัย รุ่งทิวาสุวรรณผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามเร่ืองค่าใช้จ่ายทางด้านบัญชี ซึ่งเป็นการจ่ายโดยใช้

หุ้นเป็นเกณฑ์ในการออก ESOP-W3 จะมคี่าใชจ้่ายเดอืนละเท่าไร และเวลากี่ปี 

 นายสมภพ จูโล่ห์  ชี้แจงว่า เดิมท่ีเคยออก ESOP-W2 มีการส ารองค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 1,000,000

บาท กรณขีอง ESOP-W3 มอีายุ 3 ปีคาดวา่ค่าใชจ้่ายดังกล่าวเป็นประมาณเดอืนละ 500,000 บาท 
 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ในวาระนี ้ก่อนการลงมต ิผู้ท่ีไดรั้บจัดสรรหุ้นเกินกวา่รอ้ยละ ท้ัง 3 ทา่น ได้ออกไปนอกห้องประชุม เพื่อให้เกิด

ความเป็นอิสระในการพิจารณาของท่ีประชุม 

 

หลังจากนัน้ ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้
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9.1  อนุมัตจิัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 177,800,182 94.95 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 9,447,807* 5.05 

บัตรเสีย 0 0 

 

9.2 อนุมัตจิัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของนายธานินทร์ ตันประวัต ิ   

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 185.985.339 99.33 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 1,262,650* 0.67 

บัตรเสีย 0 0 

 

9.3 อนุมัตจิัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิฯเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของนายรุ่งเรือง แก้วพวง 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 186,853,500 99.79 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 394,489* 0.21 

บัตรเสีย 0 0 

 

9.4 อนุมัตจิัดสรรใบส าคัญแสดงสทิธิฯเกินกวา่รอ้ยละ 5 ของนายสมภพ จูโล่ห์ 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 187,247,989 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

หมายเหตุ*  จ านวนหุ้นของผู้ที่งดออกเสียง เป็นจ านวนหุ้นของผู้ที่มีส่วนได้เสียในวาระ 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงไมน่อ้ยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันเกินว่าร้อยละห้าของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงคัดค้านการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิภายใต้โครงการ ESOP-W3 ข้างต้นโดยไม่

นับส่วนของผู้มีส่วนได้เสีย มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่ 

กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทยอ่ย โครงการ 3 (ARROW ESOP-W3)และ 



 

23 
 

 

ให้นายธานินทร์ ตันประวัติ, นายรุ่งเรือง แก้วพวง และนายสมภพ จูโล่ ได้รับจัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิเข้าซื้อหุ้นสามัญ

ของบริษัทเกินกวา่รอ้ยละห้าของจ านวนใบส าคัญแสดงสิทธิท้ังหมดท่ีออกและเสนอขายในครัง้นี้    

 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทนุจดทะเบียน จากทนุจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท เปน็ทุนจด 

ทะเบียน 266,818,982 บาท โดยการออกหุน้สามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,038,400 หุ้น มูลคา่ที่ตราไว้ 

หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบรษิัทฯ ข้อ 4 เพื่อใหส้อดคล้องกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานได้ชี้แจงว่า เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร 

และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย(ESOP-W2) ดังปรากฏในวาระท่ี 8  เร่ืองการปรับราคาใช้

สิทธิและอัตราใช้สิทธิใหม่ส าหรับ ESOP-W2 ซึ่งจะท าให้ต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนจ านวน 38,400 บาท แบ่งออกเป็นหุ้น

สามัญจ านวน 38,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท และในวาระที่ 9 เร่ือง การออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิ

ท่ีจะซือ้หุน้สามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย 

ครัง้ท่ี 3 ESOP-W3 จ านวน 5,000,000 หนว่ย รวมเป็นการขออนุมัตเิพื่อเพิ่มทุนจ านวน  5,038,400 บาท แบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญจ านวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1 บาท 

 จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 261,780,582.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 266,818,982 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุน้สามัญ จ านวน 266,818,982 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดง

สิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของกรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W2) และ

รองรับการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญ เพื่อเสนอขายให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือ

พนักงานของบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทยอ่ย ครัง้ท่ี 3 ESOP-W3  

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการรองรับการใช้สิทธิของใบส าคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น และเพื่อให้เป็นไปตาม

กฎหมาย จึงเสนอให้มีการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจด

ทะเบียน ดังนี ้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 266,818,982 บาท (สองร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหนึง่หมื่นแปดพันเก้าร้อยแปด

สิบสอง บาท) 

 แบ่งออกเป็น 266,818,982 หุ้น (สองร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหนึง่หมื่นแปดพันเก้าร้อยแปด

สิบสอง หุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบ่งออกเป็น   

 หุ้นสามญั 266,818,982หุ้น (สองร้อยหกสิบหกล้านแปดแสนหนึง่หมื่นแปดพันเก้าร้อยแปด

สิบสอง หุ้น) 

 

 



 

24 
 

 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้
 

 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 187,247,989 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงท้ังหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนมีมตใิห้อนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 261,780,582 บาท 

เป็นทุนจด ทะเบียน 266,818,982 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้ หุ้นละ 

1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ

บริษัทฯ 

 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 

บาทเพื่อรองรับการปรับสทิธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของพนักงาน ARROW ESOP-

W2 และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ARROW ESOP-W3 

 

 ประธานได้ชี้แจงว่าสืบเนื่องจากวาระท่ี 10 การเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 5,038,400 บาท แบ่ง

ออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงมีการพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

จ านวน38,400หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นของพนักงาน 

(ESOP-W2) (คร้ังท่ี 2) ตามใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท 

และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย (ESOP-W2) และเพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 จ านวน 

5,000,000 หุ้น 

 การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนรายละเอยีด ดังนี ้

 1. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 38,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิตาม

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นซึ่งออกให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัท

ย่อย (ESOP-W2) เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลซึ่งเกินกว่าอัตราร้อยละ 90 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ 

เข้าข่ายเงื่อนไขข้อก าหนดสิทธิท่ีก าหนดให้บริษัทต้องด าเนินการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ ESOP-

W2 
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           2. จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 5,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธ์ิของ

ใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุน้ซึ่งออกให้แก่กรรมการบริหาร และ/หรือพนักงานบริษัท และ/หรือพนักงานของบริษัทย่อย 

(ESOP-W3) 
 

ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ใดจะซักถามหรอืไม ่

 ไมม่ผีูใ้ดซักถาม 

 

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 ผลการลงคะแนนปรากฏว่า ผู้เข้าร่วมประชุมได้ลงคะแนนดังนี ้
 

มติท่ีลง 
จ านวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนหุ้นที่มาร่วมประชุมและมี

สิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 187,247,989 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บัตรเสีย 0 0 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมโดยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติ

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 5,038,400 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทเพื่อรองรับการปรับสิทธิตามใบส าคัญ

แสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุน้ของพนักงาน ARROW ESOP-W2 และเพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ ARROW ESOP-

W3 

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ถอืหุน้ผูใ้ดจะซักถามในประเด็นอ่ืนๆหรือไม ่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดของซักถามหรือเสนอความคิดเห็นอีก ประธานในท่ีประชุมได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ี

สละเวลามาร่วมในการประชุม รวมถึงให้ขอ้เสนอแนะ ซึ่งบริษัทฯจะรับไปพิจารณาในการด าเนินกิจการของบริษัทต่อไป 

และกล่าวปิดการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นประจ าป ี2562 

 

ปิดประชุม เวลา 15.51น. 

 

ลงช่ือ........................................................ประธานในท่ีประชุม 

       (ผศ.ดร.วชิัย  โถสุวรรณจินดา) 
 

 

 

ลงช่ือ...............................................................เลขานุการบริษัท(ผู้บันทึกการประชุม) 

 (นายสมภพ จูโล่ห์ ) 


