วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560
เรื่ อง

แจ้ งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มี
มติที่สาคัญ ดังนี ้
1. อนุมตั ิงบการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป
2. เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นจานวน 151,329,840 บาท ซึ่งได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่าง
กาลไปแล้ วหุ้น ละ 0.20 บาท เมื่อ วันที่ 8 กัน ยายน 2559 คงเหลือ จ่ายในงวดนีอ้ ี กหุ้น ละ 0.40 บาท รวมเป็ นเงิ น
100,886,560 บาท โดยเงินปั นผลที่จ่ายในครัง้ นี ้ เป็ นการจ่ายจาก
2.1 กาไรสะสมและกาไรของ กิจการที่ได้ รับยกเว้ นภาษี จากสิทธิประโยชน์สง่ เสริ มการลงทุน(BOI) ในอัตราหุ้นละ
0.22 บาท คิดเป็ นจานวนเงิน 55,487,608 บาท
2.2 กาไรของ กิ จการที่เสียภาษี เงิ นได้ นิติบุคคลในอัตรา 20% ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท คิดเป็ นจานวนเงิ น
45,398,952 บาท
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล(Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 แก้ ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2551 โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560
3. เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ 1. ผศ.ดร.วิชัย
โถสุวรรณจินดา 2.นายนาพล เงินนาโชค 3. นายธานินทร์ ตันประวัติ กลับเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่
4. เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติม 1 ท่าน คือ นายสมภพ จูโล่ห์
5. อนุมตั ิแต่งตัง้ นายสมภพ จูโล่ห์ เป็ นเลขานุการบริ ษัท และกรรมการบริ หาร
6. อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมของกรรมการ
ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2559 (ปี ที่ผา่ นมา)
ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมของกรรมการ
(บาท)
(บาท)
เบี ้ยประชุมของกรรมการ
ต่อการประชุม 1 ครัง้
ต่อการประชุม 1 ครัง้
- ประธานกรรมการ
12,500
12,500
- กรรมการ
10,000
10,000
เบี ้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย
ต่อการประชุม 1 ครัง้
ต่อการประชุม 1 ครัง้
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
12,500
12,500
- กรรมการตรวจสอบ
10,000
10,000
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
12,500
12,500
1

ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุมของกรรมการ
- กรรมการสรรหาฯ

-

ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
(บาท)
10,000
(ไม่เปลีย่ นแปลง)

ปี 2559 (ปี ที่ผา่ นมา)
(บาท)
10,000

เสนอค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการ เพื่อเป็ นการตอบแทนจากการมีหน้ าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ
เพิ่มขึ ้น ตังแต่
้ บริ ษัทได้ เข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน
ปี 2560 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2559
ค่าตอบแทนรายปี
(บาทต่อคน)
(บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการ (1 ท่าน)
180,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)
180,000
180,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)
180,000
180,000

7. อนุมตั ิแต่งตัง้ บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย ประจาปี 2560 โดยอนุมัติ
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินรวมไม่เกิน 1,840,000 บาท และพิจารณาแต่งตัง้ อธิพงศ์
อธิ พงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรื อ นายเสถียร วงศ์ สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรื อ นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่
9445 หรื อ คุณวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 เป็ นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัท
8. อนุมตั ิการออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ จานวน 8,000,000 หน่วย ให้ แก่กรรมการ
ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทย่อย ครัง้ ที่ 2 (ARROW ESOP-Warrant 2)
9. อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,734 บาท เป็ นจานวน 253,748,582 บาท
โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย จานวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
10. อนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 บาท เป็ นจานวน 261,748,582 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.00 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
11. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-Warrant 2
12. พิจารณาอนุมตั ิการให้ ความสนับสนุนทางการเงินแก่ บริ ษัท เมฆา-เอส จากัด (บริ ษัทย่อย)
13. มีมติให้ เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ อง MR 211-212
ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา กรุ งเทพมหานคร โดย กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ เข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2560 ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2560 โดยมีวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1
วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559 และแผนดาเนินการในปี 2560
2

วาระที่ 3
วาระที่ 4
วาระที่ 5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8
วาระที่ 9

วาระที่ 10

วาระที่ 11

วาระที่ 12
วาระที่ 13

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับงวดการบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสมและกาไรจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2559
พิจารณาแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระ
พิจารณาแต่งตังกรรมการเพิ
้
่มเติม
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการประจาปี 2560
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทนประจาปี 2560
พิจ ารณาอนุมัติ ก ารออกและเสนอขายใบสาคัญแสดงสิท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามั ญ ของบริ ษั ท ฯ จ านวน
8,000,000 หน่วย ให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท
ย่อย ครัง้ ที่ 2 (ARROW ESOP-Warrant 2)
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,734 บาท เป็ น
จานวน 253,748,582 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จาหน่าย จานวน 152 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 253,748,582 บาท เป็ น
จานวน 261,748,582 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
1.00 บาท และแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท เพื่อ
รองรับ การใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

------------------------------------------(นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหำชน)
โครงกำรออกใบสำคัญแสดงสิทธิท่ จี ะซือ้ หุ้นสำมัญของบริษัทฯ เพื่อจัดสรรให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรือ
พนักงำนของบริษัท และ/หรือ พนักงำนของบริษัทย่ อย ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2)
วัตถุประสงค์ และควำมจำเป็ น
1. เพื่อกระตุ้นและเสริ มสร้ างแรงจูงใจในการทางานของพนักงาน
2. เพื่อตอบแทนกรรมการและพนักงานที่มีความตังใจและทุ
้
ม่ เทในการทางาน
3. เพื่อให้ พนักงานมีส่วนร่ วมในการเป็ นเจ้ าของบริ ษัทฯ
สรุปรำยละเอียดเบือ้ งต้ นของใบสำคัญแสดงสิทธิ ที่จัดสรรให้ แก่ กรรมกำร ผู้บริหำร และ/หรื อพนักงำนของบริษัทและ/หรื อ
พนักงำนบริษัทย่ อย ครัง้ ที่ 2 (ESOP-W2)
หัวข้ อ
รำยละเอียด
ประเภทและชนิดของใบสาคัญ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่จะจัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร
และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อพนักงานของบริ ษัทย่อย ชนิดระบุชื่อผู้ถือและโอน
เปลี่ยนมือไม่ได้ เว้ นแต่การโอนทางมรดก
วันที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
ภายในระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้ เสนอขาย ESOP-W2
โดยคณะกรรมการบริ ษัทและ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจ
ในการกาหนดวันออกใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยคาดว่าจะเสนอขายภายในเดือนกรกฎาคม
2560
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ
3 ปี นับตังแต่
้ วนั ที่ออกใบสาคัญแสดงสิทธิ
จ านวนใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ อ อก 8,000,000 หน่วย
และเสนอขาย
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
0.00 บาท (ศูนย์บาท)
วันเสนอขาย
24 ก.ค.2560 – 31 ก.ค.2560
จานวนหุ้นสามัญที่ออกเพื่อ รองรั บ 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.17 ของจานวนหุ้นสามัญ
การใช้ สิทธิ
ที่จาหน่ายแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ซึง่ มีจานวน 252,216,400 หุ้น
อัตราการใช้ สิทธิ

ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามัญ(โดยอัตราการใช้ สิทธิอาจเปลี่ยนแปลงได้ ใน
ภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)

ราคาใช้ สิทธิที่จะซื ้อหุ้น

15.53 บาทต่อ หุ้น ซึ่งเป็ นราคาที่มีส่วนลดคิดเป็ นร้ อยละ 9.97 ของราคาถัวเฉลี่ยถ่วง
นา้ หนักของหุ้นสามัญ ของบริ ษัทฯ ที่มีการซื ้อขายในตลาดหลักทรั พย์แ ห่งประเทศไทย
(ตลาดหลักทรัพย์) ในช่วงระยะเวลา 7 วันทาการ ก่อนวันประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้
ที่ 1/2560 ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ เท่ากับ 17.25 บาทต่อหุ้น (โดยราคาการใช้ สิทธิ
อาจเปลี่ยนแปลงได้ ในภายหลังตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ)
1. จัดสรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หารและ/หรื อพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย โดย
ไม่ผ่านผู้รับช่วงซื ้อหลักทรัพย์
2. ใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อกรรมการ และผู้บริ หาร มีราคาเสนอขาย รวมทัง้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะเสนอขายต่อพนักงาน

วิธีจดั สรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
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หัวข้ อ
ระยะเวลาการใช้ สิทธิ

รำยละเอียด
ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 สามารถใช้ สิทธิซื ้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของบริ ษัทได้
ปี ละ 1 ครัง้ โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
กำรใช้ สิ ท ธิ ค รั ้ง ที่ 1(วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2561) ใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อยละ 30 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
กำรใช้ สิ ท ธิ ค รั ้ง ที่ 2(วั น ที่ 30 มิ ถุ น ำยน 2562) ใช้ สิ ท ธิ ไ ด้ ไ ม่ เ กิ น ร้ อยละ 60 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
กำรใช้ สิ ทธิ ค รั ้ง ที่ 3(วัน ที่ 30 มิ ถุน ำยน 2563) ใช้ สิ ทธิ ไ ด้ ไ ม่ เกิ น ร้ อยละ 100 ของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั้
่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิแต่ละคนได้ รับจัดสรรจากบริ ษัท
ทังนี
้ ้ หากวันใช้ สิทธิในแต่ละครัง้ ตรงกับวันหยุดทาการของธนาคาร ให้ เลื่อนเป็ นวันทาการ
สุดท้ ายก่อนวันใช้ สิทธิ
ระยะเวลาแสดงความจานงในการ ผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิซงึ่ ประสงค์จะใช้ สิทธิในการซื ้อหุ้นสามัญ จะต้ องแสดงความจานง
ใช้ สิทธิ
ในการใช้ สิทธิ ภายใน 10 วัน ก่อ นวันกาหนดการใช้ สิท ธิ ในระหว่างเวลา 9.00 น. ถึง
16.00 น. ยกเว้ น การใช้ สิ ท ธิ ค รั ง้ สุ ด ท้ า ยจะต้ อ งแสดงความจ านงการใช้ สิ ท ธิ ใ นช่ ว ง
ระยะเวลา 15 วัน ก่อ นวันกาหนดการใช้ สิ ทธิ ในการใช้ สิ ทธิ ซื อ้ หุ้นสามัญ ในแต่ละครั ง้
จานวนหุ้นที่ใช้ สิทธินนจะต้
ั้
องเป็ นจานวนเต็มของหน่วยการซื ้อขายหุ้นบนกระดานหลักใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยกเว้ นการใช้ สิทธิในครัง้ สุดท้ าย
ตลาดรองของใบสาคัญแสดงสิทธิ ไม่มี
ตลาดรองของหุ้นสามัญที่เกิดจาก ตลาดหลักทรัพย์ เอ็มเอไอ (mai) หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เมื่อมี
การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิ คุณสมบัตฯิ ครบถ้ วน)
การปรับสิทธิใบสาคัญแสดงสิทธิ

บริ ษัทฯ จะดาเนินการปรั บราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิ เมื่ อเกิดเหตุการณ์ ใด
เหตุการณ์ หนึ่งดังต่อไปนี ้ เพื่ อรั กษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสาคัญแสดงสิทธิ
ไม่ให้ ด้อยกว่าเดิม
1. เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นของบริ ษัทฯ อันเป็ นผลมาจากการรวม
หุ้นหรื อแบ่งแยกหุ้น
2. เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ใดๆ ในราคาต่ากว่ าร้ อยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ
3. เมื่อบริ ษัทฯ เสนอขายหลักทรั พย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นใดๆ โดยกาหนดราคาหรื อคานวณราคาของหุ้นที่ออกใหม่เพื่อ
รองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นนัน้ ต่ากว่ าร้ อยละ 90 ของ
ราคาตลาดของหุ้นสามัญ
4. เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปันผลทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นหุ้นที่ออกใหม่ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
5. เมื่อบริ ษัทฯ จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินซึง่ เกินกว่าอัตราร้ อยละ 90 ของกาไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะบริ ษัทฯ สาหรับผลการดาเนินการในรอบระยะเวลาบัญชีใดๆ
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ (1) – (5) ที่ทาให้ ผลประโยชน์ตอบแทนใดๆ ที่ผ้ ู
ถือใบสาคัญแสดงสิทธิด้อยไปกว่าเดิม
ทังนี
้ ้ มอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัทมอบหมาย
เป็ นผู้ พิ จ ารณาก าหนดเงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ การปรั บ ห รื อ
เปลี่ยนแปลงอัตราการใช้ สิทธิ และราคาการใช้ สิทธิ
5
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นายทะเบียนใบสาคัญแสดงสิทธิ

รำยละเอียด
บริ ษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน)

หลักเกณฑ์ในการจัดสรรใบสาคัญ

1. บริ ษัทฯ จะดาเนินการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ จานวน 8,000,000 หน่วย ให้ แก่
กรรมการ และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทและ/หรื อพนักงานของบริ ษัทย่อย ณ วันที่ออก
และเสนอขายใบสาคัญแสดงสิทธิ โดยไม่มีกรรมการ และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท
และ/หรื อพนักงานของบริ ษัทย่อยรายใดได้ รับจัดสรรเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวน
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ที่เสนอขายในครัง้ นี ้
2. ผู้ที่ได้ รับจัดสรรต้ องมีสถานภาพเป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท
และ/หรื อบริ ษัทย่อย ณ วันที่ทาการจัดสรร
3. จานวนใบสาคัญ แสดงสิทธิที่จะได้ รั บการจัดสรรแต่ละรายไม่จาเป็ นต้ อ งมี จานวน
เท่ากัน ทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับ ตาแหน่ง อายุงาน ความสามารถ ความรั บผิดชอบที่มีต่อ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย
1. ผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ จะต้ อ งมี สถานภาพเป็ นกรรมการและ/หรื อพนักงานของ
บริ ษัทและ/หรื อพนักงานของบริ ษัทย่อย(แล้ วแต่กรณี) ในวันกาหนดการใช้ สิทธินนๆ
ั้
2. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพการเป็ นกรรมการและ/หรื อพนักงานของ
บริ ษัทและหรื อบริ ษัทย่อย เนื่องจากถึงแก่ก รรม เจ็บป่ วยอย่างร้ ายแรง หรื อทุพพล
ภาพจนไม่สามารถปฏิบัติงานได้ อี กต่อ ไป หรื อ เหตุอื่ นใดที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
เห็น สมควร ให้ บุค คลดัง กล่ า วหรื อ ทายาทหรื อ ผู้พิ ทัก ษ์ ห รื อ ผู้อ นุบ าลของบุค คล
ดังกล่าว สามารถใช้ สิทธิซือ้ หุ้นตามใบสาคัญแสดงสิทธิ แทน ได้ จนครบอายุของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรนัน้
3. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิพ้นสภาพจากการเป็ นกรรการ และ/หรื อพนักงาน
เนื่องจากเกษียณอายุ หรื อครบวาระในการดารงตาแหน่ง(แล้ วแต่กรณี) หรื อการพ้ น
สภาพการเป็ นกรรมการและ/หรื อ พนักงานของบริ ษัทนัน้ เป็ นผลเนื่ องมาจากการ
เปลี่ยนแปลงอานาจการควบคุมในบริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อการโอนย้ ายตาม
คาสัง่ บริ ษัทฯและ/หรื อบริ ษัทย่อย หรื อการปรับโครงสร้ างองค์กร ก่อนวันครบกาหนด
อายุของใบสาคัญแสดงสิทธิ ให้ กรรมการและ/หรื อพนักงานรายนัน้ ยังคงมีสิทธิที่จะ
ใช้ สิทธิตามจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิได้ จนครบอายุของใบแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
4. ในกรณีที่ผ้ ถู ือใบสาคัญแสดงสิทธิลาออก หรื อพ้ นสภาพจากการเป็ นกรรมการและ/
หรื อ พนักงานบริ ษัทและ/หรื อ พนักงานบริ ษัทย่อ ย ด้ วยความสมัครใจ โดยเหตุอื่ น
นอกจากที่กาหนดในข้ อ 2 และ 3 ข้ างต้ น หรื อ ถูกเลิกจ้ าง หรื อ ปลดออก ผู้ถื อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิจะไม่สามารถใช้ สิท ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรรอีก
และผู้ถือ ใบสาคัญ แสดงสิทธิ ต้อ งคืนใบสาคัญ แสดงสิทธิ ในส่วนที่ยังไม่ได้ ใช้ สิทธิ
ทังหมดที
้
่ถืออยู่ให้ แก่บริ ษัทฯ โดยทันที ซึง่ ใบสาคัญแสดงสิทธิส่วนที่บริ ษัทได้ รับคืน
ในกรณี นี ้ จะถู ก น ามาจัด สรรให้ พ นัก งานของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ย ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้
4.1 จัดสรรให้ แก่พนักงานเท่านัน้ (ไม่มีการจัดสรรให้ กรรมการ) และไม่มีพนักงาน
รายใดจะได้ รับการจัดสรรรวมแล้ วเกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดง
สิทธิ ESOP-W2 ทังหมดที
้
่ออกเสนอขาย ให้ คณะกรรมการและหรื อบุคคลที่

เงื่อนไขการใช้ สิทธิ
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เงื่อนไขอื่นๆ

รำยละเอียด
คณะกรรมการมอบหมายพิจารณาและดาเนินการได้ โดยไม่ต้องเรี ยกประชุมผู้
ถือหุ้นอีก
4.2 กรณี เ ป็ น การจัด สรรให้ แ ก่ ก รรมการไม่ ว่า จ านวนเท่า ใด หรื อ จัด สรรให้ แ ก่
พนักงานรายใดอันจะทาให้ พนักงานรายนันได้
้ รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ
เกินกว่าร้ อยละ 5 ของจานวนใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ทังหมดที
้
่เสนอ
ขาย บริ ษัทต้ องเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ นาใบสาคัญแสดง
สิทธิมาจัดสรรให้ แก่กรรมการหรื อพนักงานรายที่ได้ รับการจัดสรร โดยการเรี ยก
ประชุม หนังสือนัดประชุม และมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นต้ องเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ.32/2551 ฉบับลงวันที่
15 ธันวาคม 2551 เรื่ องการเสนอขายหลักทรั พย์ที่อ อกใหม่ต่อกรรมการหรื อ
พนัก งาน รวมทัง้ ประกาศ หรื อ ข้ อ ก าหนดอื่ น ที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติม หรื อ ใช้ แทน
ประกาศฉบับดังกล่าว
ให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้
พิจ ารณาก าหนดหลักเกณฑ์ เงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดอื่ นๆ ของใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ
โดยรวมถึงการเจรจาตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง รวมทังการ
้
ดาเนินการต่างๆ อันจาเป็ นและสมควรอันเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายใบสาคัญ
แสดงสิทธิในครั ง้ นี ้ ซึ่งรวมถึงการนาหุ้นสามั ญที่ออกเนื่องจากการใช้ สิทธิตามใบสาคัญ
แสดงสิท ธิ เข้ าจดทะเบี ยนเป็ น หลักทรั พย์ ในตลาดหลักทรั พย์ เอ็ม เอ ไอ หรื อ ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย(SET) ตลอดจนดาเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง

รำยชื่อผู้ท่ ไี ด้ รับกำรจัดใบสำคัญแสดงสิทธิ มีดังนี ้
รำยชื่อ

ตำแหน่ ง

จำนวนที่ได้ รับ
จัดสรร(หน่ วย)

นายธานินทร์ ตันประวัติ
นายรุ่ งเรื อง แก้ วพวง

กรรมการผู้จดั การ
1,000,000
ผู้จดั การทัว่ ไป ของบริ ษัทย่อย
900,000
(บจก. เจ.เอส.วี.เทคนิคอล)
นายสมภพ จูโล่ห์
ผู้อานวยการส่วนบัญชี และการเงิน
800,000
นายธาราพงษ์ รุ จิวงศ์
กรรมการ และผู้อานวยการส่วนปฎิบตั กิ าร
360,000
นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง กรรมการ และผู้อานวยการส่วนสนับสนุน
360,000
หมายเหตุ จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะออกและเสนอขายในครัง้ นี ้รวมทังสิ
้ ้น 8,000,000 หน่วย
หัวข้ อ
ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น

ร้ อยละของจำนวนที่จะ
ออกและเสนอขำย

12.50
11.25
10.00
4.50
4.50

รำยละเอียด
1. ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
สูตรการคานวณ ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น
=

จานวนหุ้นหรื อหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้
.
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

= (8,000,000/(252,216,400+8,000.000))
= 3.07%
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หัวข้ อ

รำยละเอียด
2. ด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร(Earnings per share dilution) หรื อ (EPS dilution)
สูตรการคานวณ ด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร
= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขายครัง้ นี ้
EPS ก่อนเสนอขาย
= (1.06-1.02) / 1.06
= 3.77%
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น paid-up
= 266,178,983.71 / 252,216,400 = 1.06 บาทต่อหุ้น
และ EPS หลังเสนอขาย
=
กาไรสุทธิ
.
(จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)

= 266,178,983.71 / (252,216,400+8,000,000) = 1.02 บาทต่อหุ้น
กาไรสุทธิใช้ ข้อมูลของงบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
266,178,983.71 บาท
3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
สูตรการคานวณ ด้ านการลดลงของราคา
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

= ( 17.250 - 17.200 ) / 17.250
= 0.29%
โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ เท่ากับ
17.25 บาท/หุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (ราคาตลาดฯ x จานวนหุ้น paid-up) + (ราคาใช้ สทิ ธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
จานวนหุ้น paid-up + จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

ผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น เมื่อพิจารณา
ถึงใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W1
ที่เหลืออยู่ ซึง่ สามารถใช้ สิทธิแปลง
เป็ นหุ้นสามัญได้ 1,532,182 หุ้น

= (17.25 x 252,216,400) + ( 15.53 x 8,000,000 )
252,216,400 + 8,000,000
= 4,474,972,900 / 260,216,400
= 17.20 บาท/หุ้น
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนรองรั บการออกใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อ
หุ้นสามัญของกรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน ครัง้ ที่ 1 รวมถึงจานวนหุ้นรองรับเมื่อ
มี การปรั บ สิทธิ จานวนรวมทัง้ สิ น้ 3,748,734 หุ้น นัน้ ใบสาคัญ แสดงสิ ทธิ ดังกล่ าว มี
กาหนดการใช้ สิทธิ ครัง้ สุดท้ ายในวันที่ 30 มิถนุ ายน 2560 โดยบริ ษัทยังมีห้ นุ รองรับการใช้
สิทธิของ ESOP-W1 คงเหลือ 1,532,182 หุ้น จึงนามาพิจารณาถึงผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น
ดังนี ้
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หัวข้ อ

รำยละเอียด
1. ด้ านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)

=

จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W1+ จานวนหุ้นหรื อหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้ .
จานวนหุ้น paid-up+จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W1 + จานวนหุ้นหรื อหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

=

(1,532,182 + 8,000,000)
.
(252,216,400 + 1,532,182 + 8,000,000)
= 3.64%
2. ด้ านการลดลงของส่วนแบ่งกาไร (EPS dilution)
= EPS ก่อนเสนอขาย - EPS หลังเสนอขายครัง้ นี ้ (รวม ESOP-W1)
EPS ก่อนเสนอขาย
= (1.06-1.02) / 1.06
= 3.77%
โดยที่ EPS ก่อนเสนอขาย
= กาไรสุทธิ / จานวนหุ้น paid-up
= 266,178,983.71 / 252,216,400 = 1.06 บาท
และ EPS หลังเสนอขายครั้งนี ้ (รวม ESOP-W1)

=
กาไรสุทธิ
.
(จานวนหุ้น paid-up +จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W1+ จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)

= 266,178,983.71 / (252,216,400 + 1,532,182 + 8,000,000) = 1.02 บาท
กาไรสุทธิใช้ ข้อมูลของงบการเงินรวมสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เท่ากับ
266,178,983.71 บาท
3. ด้ านการลดลงของราคา (Price Dilution)
= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย – ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

= ( 17.250 - 17.120 ) / 17.250
= 0.75%
โดยที่
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย = ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนัก 7 วันทาการก่อนวันประชุม
คณะกรรมการบริ ษัท ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ซึง่ เท่ากับ
17.25 บาท/หุ้น
ราคาตลาดหลังเสนอขาย
= (ราคาตลาดฯ x จานวนหุ้น paid-up) +(ราคาใช้ สทิ ธิ x จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W1)+
(ราคาใช้ สทิ ธิ x จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้)
.
จานวนหุ้น paid-up +จานวนหุ้นที่เหลือรองรับ ESOP-W1+ จานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครัง้ นี ้

= (17.25 x 252,216,400) + ( 4.48 x 1,532,182 ) + ( 15.53 x 8,000,000 )
252,216,400 + 1,532,182 + 8,000,000
= 4,481,837,075.36 / 261,748,582
= 17.12 บาท/หุ้น
ข้ อมูลอื่นใดอันอาจส่งผลกระทบต่อ นักลงทุนที่ลงทุนในหุ้นของบริ ษัทจะได้ รั บประโยชน์ ทังในรู
้ ปของเงินปั นผล(ถ้ ามี ) และ
การตัดสินใจของนักลงทุน
มูลค่าของหุ้น ซึ่งเป็ นผลจากการปฏิบตั ิหน้ าที่ของกรรมการ ผู้บริ หาร และ พนักงานของ
บริ ษัท โดยการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ถือเป็ นการสร้ างขวัญและกาลังใจ
ในการปฏิบตั งิ านอย่างเต็มความสามารถ อันจะเพิ่มกาไรและมูลค่าหุ้นของบริ ษัทได้
9

หัวข้ อ
สิทธิในการคัดค้ านของผู้ถือหุ้น

รำยละเอียด
การออกใบสาคัญแสดงสิทธิภายใต้ โครงการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิใ ห้ แก่กรรมการ
และ/หรื อพนักงานบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยในครัง้ นี ้ จะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้
ถื อ หุ้น ด้ วยคะแนนเสี ย งไม่ น้ อ ยกว่า 3ใน4 ของจานวนเสี ย งทัง้ หมดของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม า
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง และต้ องไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันเกินกว่าร้ อยละ 10 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง คัดค้ าน (VETO) การ
ออกใบสาคัญแสดงสิทธิในครัง้ นี ้
บริ ษัทไม่มีนโยบายในการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินในการใช้ สิทธิแปลงสภาพของ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W2 ที่จดั สรรให้ แก่กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ในครัง้ นี ้

ความช่วยเหลือทางการเงินจาก
บริ ษัทในการจัดหาแหล่งเงินทุน
ให้ แก่กรรมการและ/หรื อพนักงาน
ของบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อย
รายชื่อกรรมการอิสระที่ผ้ ถู ือหุ้นอาจ
รายชื่อ
มอบฉันทะให้ เข้ าร่ วมประชุม และ 1. ดร.สุรเดช จันทรานุรักษ์
เป็ นผู้ใช้ สิทธิแทนผู้ถือหุ้นได้
2. นายนาพล เงินนาโชค
3. นายชนะ สิงห์รุ่งเรื อง

จานวนใบสาคัญแสดงสิทธิที่ได้ รับจัดสรร
-
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(F 53-4)
แบบรำยงำนกำรเพิ่มทุน
บริษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จำกัด(มหำชน)
วันที่ 27 กุมภำพันธ์ 2560
บริ ษัท แอร์ โรว์ ซินดิเคท จากัด(มหาชน) (“บริ ษัท”) ขอแจ้ งมติคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน / จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน ดังต่อไปนี ้
1.
กำรเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาและมีมติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จากทุนจดทะเบียน 253,748,582 บาท
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เป็ น 261,748,582 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจานวน 261,748,582 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จานวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท รวมทังสิ
้ ้น 8,000,000 บาท
2.
กำรจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการได้ มีมติให้ จดั สรรหุ้นสามัญจานวน 8,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย
2.1 รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่
จานวนหุ้น
ราคาขายต่อหุ้น
วัน เวลา จองซื ้อและชาระ
(บาท)
เงินค่าหุ้น
จัดสรรเพื่อรองรั บการใช้ สิทธิ
8,000,000
- จัดสรรให้ กรรมการ
ตามเอกสารแนบ
ของใยสาคัญ แสดงสิทธิที่จะ
ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน รายละเอียดโครงการฯ
ซื อ้ หุ้น สามัญ ของบริ ษั ท ฯ ที่
ของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัท
เสนอขายให้ แก่ ก รรมการ
ย่อย โดยไม่คดิ มูลค่า
ผู้บ ริ ห าร และ/หรื อ พนักงาน
- ราคาใช้ สิทธิ 15.53 บาทต่อ
ของบริ ษัท และ/หรื อพนักงาน
หุ้น(อัตรา 1:1)
บริ ษัทย่อย
2.2 การดาเนินการของบริ ษัท กรณีมีเศษของหุ้น
การใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ที่เสนอขายแก่กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อ พนักงาน
ของบริ ษัท และ/หรื อบริ ษัทย่อย ในกรณี การใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิครัง้ ใด ทาให้ เกิดเศษหุ้นที่ไม่ถึงจานวนเต็ม
หน่วยการซื ้อขายหุ้น (Board Lot) บนกระดานหลักในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ให้ ปัดส่วนที่ทาให้ เกิดเศษหุ้ น
ดังกล่าวไปรวมการใช้ สิทธิในช่วงระยะเวลาการใช้ สิทธิครัง้ สุดท้ าย
2.3 จานวนหุ้นสามัญคงเหลือที่ยงั มิได้ จดั สรร
- ไม่มี 3.
กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัตกิ ำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 1/2560 ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ประชุมไบเทค บางนา
- กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมระชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 15 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225
ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 16 มีนาคม 2560
4.

กำรขออนุญำตเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่ อหน่ วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้ องและเงื่อนไขกำรขออนุญำต
บริ ษัทจะดาเนินการจดทะเบียนการเพิ่มทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์
และขออนุญาตจากตลาดหลักทรั พย์ฯ ในการนาหุ้นสามัญที่อ อกใหม่ที่เกิดจากการใช้ สิทธิ ตามใบสาคัญแสดงสิทธิฯ เข้ าจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์
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5.

วัตถุประสงค์ ของกำรเพิ่มทุนอละกำรใช้ เงินทุนในส่ วนที่เพิ่ม
- เพื่อรองรั บการใช้ สิทธิของใบสาคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานของบริ ษัท และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย
- เพื่อใช้ เงินที่ได้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ

6.

ประโยชน์ ท่ บี ริษัทจะพึงได้ รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- เป็ นแรงจูงใจให้ กรรมการ ผู้บริ หาร รวมทังพนั
้ กงาน ในการทางานให้ บริ ษัทเจริ ญก้ าวหน้ า และรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ
ให้ คงอยู่กบั บริ ษัทฯ
- บริ ษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสาหรับการดาเนินธุรกิจ

7.

ประโยชน์ ท่ ผี ้ ูถือหุ้นจะพึงได้ รับจำกกำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- บริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิหลังหักสารองตามกฎหมาย และ
กันสารองอื่น (ถ้ ามี) ดังนัน้ เมื่อบริ ษัทเจริ ญก้ าวหน้ าย่อมสามารถจ่ายปั นผลได้ อย่างต่อเนื่อง อันอาจจะทาให้ มูลค่าหุ้นของ
บริ ษัทมีความมัน่ คง

8.

รำยละเอียดอื่นใดที่จำเป็ นสำหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ ประกอบกำรตัดสินใจในกำรอนุมัตกิ ำรเพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
- ไม่มี –

9.

ตำรำงระยะเวลำดำเนินกำรในกรณีท่ ีคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ เพิ่มทุน/จัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กำรดำเนินกำร
วัน / เดือน / ปี
1. ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
27 กุมภาพันธ์ 2560
2. วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ 15 มีนาคม 2560
ถือหุ้น(RECORD DATE)
3. วันปิ ดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิใน 16 มีนาคม 2560
การเข้ าร่ วมประชุม
4. วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
25 เมษายน 2560
5. วันนามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ไปจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุน ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ต่อกรมพัฒนาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย์
6. วัน ที่ จัด สรรใบส าคัญ แสดงสิ ท ธิ ที่ จ ะซื อ้ หุ้น สามัญ ของ คณะกรรมการหรื อ ผู้ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการจะ
บริ ษัท ให้ แก่ กรรมการ ผู้บริ หาร และ/หรื อพนักงานบริ ษัท พิจารณากาหนดวันออกและเสนอขาย ภายใน 1 ปี หลังจากที่
และ/หรื อบริ ษัทย่อย
ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี ้ถูกต้ องและครบถ้ วนทุกประการ

------------------------------------------(นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่ อง
เรี ยน

แจ้ งสารสนเทศ การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัทย่อย
กรรมการผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท แอร์ โรว์ ซินดิ เคท จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครั ง้ ที่ 1/2560 เมื่อวัน ที่
27 กุมภาพันธ์ 2560 ได้ มีมติเห็นชอบให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริ ษัทย่อย ในการค ้าประกันสินเชื่อวงเงินรวมไม่เกิน
55,000,000 บาท และวงเงินกู้หมุนเวียนรวมไม่เกิน 40,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
1.

วัน เดือน ปี ที่มกี ำรตกลงเข้ ำทำรำยกำร
1 มีนาคม 2560

2.

คู่สัญญำที่เกี่ยวข้ อง
ผู้ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

บริ ษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยที่บริษัทฯ ถือหุ้น
ในสัดส่วนร้ อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัท เมฆา-เอส จากัด* ทุนจดทะเบียน 10 ล้ านบาท ซึง่ มีผ้ ถู ือหุ้น ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล
นายบุญชัย เสลาโชติ
นายนรา คนซื่อ
นายพิเชษฐ์ พิมพากุล
นายชานาญ สังขพันธ์
นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ

ถือหุ้น
(ร้ อยละ)
65
9
9
6
6
2

ความสัมพันธ์

บริษัทย่อยของ บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท
กรรมการผู้จดั การของ บจก.เมฆา-เอส
ผู้บริหารของ บจก.เมฆา-เอส
ผู้บริ หารของ บจก.เมฆา-เอส
ผู้บริหารของ บจก.เมฆา-เอส
ประธานเจ้ าหน้ าทีบ่ ริหารของ
บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท และ
กรรมการของ บจก.เจเอสวี เทคนิคอล
นายธานินทร์ ตันประวัติ
1.5
กรรมการผู้จดั การของ บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิ
เคท และ กรรมการของ
บจก.เมฆา-เอส ในฐานะตัวแทนของผู้ถือ
หุ้นใหญ่
นายรุ่งเรือง แก้ วพวง
1.5
ผู้จดั การทัว่ ไปของ บจก. เจ.เอส.วี.เทคนิ
คอล และกรรมการของ บจก.เมฆา-เอส
ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่
* ไม่เข้ าข่ายบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียน ตาม
นิยามของ สานักงาน กลต.
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3.

ลักษณะทั่วไปของรำยกำร
การที่ บริ ษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จากัด ให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริ ษัท เมฆา-เอส จากัด (เมฆาเอส) ในครัง้ นี ้ มีสดั ส่วนเกินกว่าสัดส่วนการถือหุ้น โดยมีเหตุผลและความจาเป็ นดังนี ้
3.1
เมฆา-เอส มี รายได้ เติบโตขึน้ จาก 41.78 ล้ านบาท จากจานวนลูกค้ าขนาดเล็ก 14 โครงการในปี
2558 เป็ นรายได้ 150.32 ล้ านบาท จากลูกค้ าขนาดโครงการใหญ่ขึ ้น 17 โครงการ ในปี 2559 คิดเป็ นการเติบโตร้ อยละ 260
3.2
มีผลการดาเนินงานดีขึ ้นโดยในปี 2558 มีผลขาดทุน -1.22 ล้ านบาท เป็ นกาไร 9.92 ล้ านบาท คิด
เป็ นอัตราร้ อยละ 6.60 ในปี 2559 ซึง่ ทาให้ ผลขาดทุนสะสม -1.22 ล้ านบาท ในปี 2558 เปลีย่ นเป็ นมีกาไรสะสม 8.80 ล้ านบาท
ในปี 2559
3.3
มีศกั ยภาพในการเติบโต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มีมูลค่างานตามสัญญา เท่ากับ 103
ล้ านบาท และมีแผนประมูลงานใหม่ในปี 2560 เท่ากับ 400 ล้ านบาท ซึง่ เติบโตจากปี 2559 ร้ อยละ 200 โดยในเบื ้องต้ นคาดว่า
จะต้ องใช้ วงเงินสินเชื่อและเงินทุนหมุนเวียนประมาณ 80 ล้ านบาท (ประมาณ 20% ของมูลค่าสัญญา)
3.4
มีเป้าหมายรายได้ ในปี 2560 เท่ากับ 300 ล้ านบาท ซึ่งเติบโตจากปี 2559 ประมาณร้ อยละ 200
โดยคาดว่าจะรักษาอัตรากาไรขันต้
้ น และอัตรากาไรสุทธิ ให้ อยูใ่ นระดับที่แข่งขันได้ ในอุตสาหกรรมรับเหมาก่อสร้ าง
4.

มูลค่ ำของรำยกำร
บริ ษั ท เจ.เอส.วี . เทคนิค อล จ ากัด ให้ ค วามช่ ว ยเหลือ ทางการเงิ น กับ บริ ษั ท เมฆา -เอส จากัด โดยมี

รายละเอียด ดังนี ้
รายการ

ภาระค ้าประกัน /ภาระหนี ้
คงค้ าง ณ วันที่ 31 ธค.59
27,000,000
19,000,000*

ค ้าประกันสินเชื่อ (ไม่คดิ ค่าตอบแทน)
เงินกู้หมุนเวียนมีกาหนดระยะเวลา (ชาระคืน
เงินต้ นไม่เกิน 1 ปี นับจากวันที่ทารายการ)
ดอกเบี ้ยจ่าย (อัตราร้ อยละ 7 ต่อปี )
1,330,000*
* บริ ษัทรายงานสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์ ฯ เมื่อวันที่ 9 มิถนุ ายน 2559
5.

วงเงินกู้ทเี่ พิ่มขึ ้น
ในครัง้ นี ้ (บาท)
28,000,000
21,000,000

วงเงินกู้รวมที่ขออนุมตั ิ
ในครัง้ นี ้ (บาท)
55,000,000
40,000,000

1,470,000

2,800,000

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน/ลักษณะส่ วนได้ เสีย
5.1
บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล (บริ ษัทย่อยของ บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท) ถือหุ้นร้ อยละ 65 ใน บจก.

เมฆา-เอส
5.2
นายเลิศชัย วงค์ชยั สิทธิ ดารงตาแหน่ง ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท และ
กรรมการของ บจก.เจเอสวี เทคนิคอล โดยเป็ นผู้ถือหุ้นใน เมฆา-เอส สัดส่วนร้ อยละ 2
5.3
นายธานินทร์ ตันประวัติ ดารงตาแหน่ง กรรมการผู้จัดการของ บมจ.แอร์ โรว์ ซินดิเคท ดารง
ตาแหน่งกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ของ บจก.เมฆา-เอส ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ และถือหุ้นใน เมฆา-เอส สัดส่วน
ร้ อยละ 1.5
5.4
นายรุ่งเรื อง แก้ วพวง ดารงตาแหน่ง ผู้จดั การทัว่ ไปของ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล ดารงตาแหน่ง
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ของ บจก.เมฆา-เอส ในฐานะตัวแทนของผู้ถือหุ้นใหญ่ และถือหุ้นใน เมฆา-เอส สัดส่วนร้ อยละ 1.5
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6.

แหล่ งเงินทุนที่ใช้ และควำมเพียงพอของเงินทุนหมุนเวียน
แหล่งเงินทุนที่ บจก. เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จะให้ ความช่วยเหลือแก่ บริ ษัท เมฆา-เอส จากัด นัน้ มาจาก
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท โดยคิดอัตราดอกเบี ้ย 7% ซึ่งใกล้ เคียงกับดอกเบี ้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ทวั่ ไป และภายหลัง
จากที่มีการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทดังกล่าวยังมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอสาหรับการดาเนินธุรกิจ
7.

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาถึงเหตุผลและความจาเป็ นแล้ ว จึงมีมติเห็นว่าการให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงิน ดังกล่าวเป็ นรายการที่สมเหตุสมผลและจะเป็ นประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตของ บริ ษัท เมฆา -เอส
จากัด ให้ มีความสามารถขยายวงเงินหมุนเวียนในการรับเหมางาน ซึง่ เป็ นการเพิ่มรายได้ ด้านบริ การในงบการเงินรวมและเพิ่ม
ช่องทางในการจัดจาหน่าย ให้ กบั บริ ษัทฯอีกทางหนึ่ง จึงมีมติเห็นชอบ และอนุมตั ิการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ บริ ษัท
ั ้ ้คณะกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันข้ างต้ นไม่ได้ ลง
เมฆา-เอส จากัด ตามที่เสนอข้ างต้ น ทังนี
มติในวาระนี ้
8.

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบที่แตกต่ ำงจำกควำมเห็นของคณะกรรมกำรบริษัท
-ไม่มีจึงเรียนมาเพื่อทราบ

------------------------------------------(นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรื อง)
ผู้มีอานาจรายงานสารสนเทศ
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