
หน้า 1 จาก 40
หน้า 1 จาก 40 

 

 
 

บรษิัท แอร์โรว์ ซนิดเิคท จ ำกัด (มหำชน) 
 

หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น 
ประจ ำปี 2565 

 
 

วันอังคำรที่ 26 เมษำยน 2565 เวลำ 14.00 น. 
ห้องประชุม ชั้น 3 อำคำรส ำนักงำน เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 
ถ.สุขุมวิท 107 ต.ส ำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปรำกำร 10270 

 
 
 

เพื่อความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน 
โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึง่พิมพ์บารโ์ค้ดมาในวันประชุมด้วย 

 
 
 

แนวทำงปฏิบัตตินส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุม กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
 ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บรษิัทฯมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จงึขอแจ้งใหท้ราบถึงแนวทาง

ปฏิบัต ิและขอความร่วมมือ ดงันี ้
1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เชน่ เพิ่งเดนิทางกลบัจากพืน้ทีเ่สี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะ

ให้ผู้อื่นหรือกรรมการอสิระของบรษิัทฯเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ส านกักรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ของบรษิัทฯ (เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 ถ.สขุุมวิท 
107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมทุรปราการ 10270) 

2 บรษิัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทัง้อุปกรณ์ตา่งๆ บรเิวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บรษิัทฯขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในห้อง
ประชุม โดยท่านสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้า หรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอสิระของบรษิัทฯเข้าร่วมประชุมแทนได้ (มอบอ านาจช่วงไมไ่ด้) 

3.  ขอความร่วมมือผู้เข้ารว่มประชุมโปรดเตรยีมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม 
4. บรษิัทฯ ขอสงวนสิทธิในการประกาศมาตรการที่เหมาะสมต่อไป 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด 

 
งดแจกของช ำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายความโปร่งใสและเป็นแนวทางที่หน่วยงานก ากับดูแลรณรงค์ให้ ลด/เลิก การแจกของช าร่วย ในงาน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯยังคงจัดอาหารว่างและเคร่ืองดื่ม ไวร้องรับเฉพาะผูถ้ือหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม (1 ท่าน ต่อ 1 ชุด) 
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 วันที่ 5 เมษายน 2565 
 
เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1)   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

2)   รายงานประจ าปี One report 2564 ของบรษิัทฯ พร้อมงบการเงินรวม ประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR CODE 

 3)   ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ 
 4)   นิยามกรรมการอสิระ และข้อมูลของกรรมการอสิระ 

5)   ข้อบังคับของบรษิัทฯในส่วนที่เกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 6)   เอกสารหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 7)   หนังสือมอบฉันทะ 
 8)   แผนที่สถานที่ประชุม 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงาน 
เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 ถ.สุขุมวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 และแผนด าเนินการในปี 2565 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นจ านวน 

256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบรษิัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บรษิัทฯ 

 
วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       บรษิัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฏหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของ บริษัทฯ 
(www.arrowpipe.com) แล้ว  รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ       คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จงึเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นจ านวน 

256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบรษิัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บรษิัทฯ 

 
วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       บรษิัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฏหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของ บริษัทฯ 
(www.arrowpipe.com) แล้ว  รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ       คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จงึเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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 วันที่ 5 เมษายน 2565 
 
เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2565 
เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 
สิ่งที่สง่มาด้วย 1)   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 

2)   รายงานประจ าปี One report 2564 ของบรษิัทฯ พร้อมงบการเงินรวม ประจ าปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR CODE 

 3)   ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบรษิัทฯ 
 4)   นิยามกรรมการอสิระ และข้อมูลของกรรมการอสิระ 

5)   ข้อบังคับของบรษิัทฯในส่วนที่เกีย่วข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 
 6)   เอกสารหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 
 7)   หนังสือมอบฉันทะ 
 8)   แผนที่สถานที่ประชุม 

 
 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บรษิัทฯ”) คร้ังที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 
มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารส านักงาน 
เลขที่ 163 หมู่ 9 ซ.แบริ่ง 68 ถ.สุขุมวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 และแผนด าเนินการในปี 2565 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ส าหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรจากผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2564 
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดเงินค่าตอบแทนประจ าปี 2565 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นจ านวน 

256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบรษิัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บรษิัทฯ 

 
วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       บรษิัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 และได้จัดส่งรายงานการประชุม
ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฏหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของ บริษัทฯ 
(www.arrowpipe.com) แล้ว  รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
 
ความเห็นคณะกรรมการ       คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2564 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 
26 เมษายน 2564 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จงึเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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วำระที่ 2     พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 และแผนด ำเนินกำรในปี 2565 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี One 
report 2564 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ด าเนินการ
เผยแพร่ทางเว็ปไซต์ของบรษิัทฯ (www.arrowpipe.com) เป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว 
 
ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2564 และแผน
ด าเนินการในปี 2565 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : ไม่มี 
 
วำระที่ 3    พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ส ำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้จัดท างบดุลและงบก าไร
ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทฯได้จัดท างบ
การเงินประจ าปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนาย
อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3500 จากส านักงานสอบบัญชี บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด และได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอยีดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี One Report 2564 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทฯมีความถูกต้อง และสะท้อนให้เห็นถึงฐานะ
ทางการเงินของบรษิัทฯ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 
ธันวาคม 2564 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสะสมและก ำไรจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2564 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ 
หลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และการ
จ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทฯอย่างมีนัยส าคัญ 
 ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46. ก าหนดว่า เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯข้อ 48 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ัง
คราวได้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บรษิัทฯมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของ
บรษิัทฯ ข้อ 50. ก าหนดให้บรษิัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 
 จากผลการด าเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 131,797,297.57 บาท 
ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักส ารองตามกฎหมาย 
และกันส ารองอื่น(ถ้ามี) จึงเสนอให้จัดสรรก าไรโดยการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 
0.45 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 115,603,606.80  บาท โดยบรษิัทฯได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น จ านวน 1 คร้ัง เมื่อ
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564  ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 256,896,904 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 25,689,690.40 บาท  
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 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคร้ังนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 256,896,904 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 
89,913,916.40  บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร  
 โดยเสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีคร้ังที่ 1/2565 ก่อน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ บรษิัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในจ านวนเงินที่เหมาะสม ขณะที่ยังขับเคลื่อนการขยายตัว
ของธุรกิจได้ คณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับการจัดสรรดังนี้ 
 จัดสรรก าไรโดยการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
115,603,606.80  บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวบริษัทฯได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2564  ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 256,896,904 หุ้น  เป็นเงินทั้งสิ้น 25,689,690.40 บาท โดยเป็นการ
จ่ายจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการ
ค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 
 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคร้ังนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 256,896,904 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 
89,913,916.40 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 
 โดยเสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชี 2564 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้ 

รำยกำร ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 
ก าไรสุทธิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 131,797,297.57 164,335,990.66 
จ านวนหุ้นช าระแล้ว 256,896,904 254,910,392 
เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) จ่ายจาก (BOI / NonBOI) 0.45 (0.0/0.45) 0.50 (0.04/0.46) 

 เงนิปันผลระหวา่งกาล 0.10 (0.0/0.10) 0.15 (0.04/0.11) 

 เงนิปันผลงวดสุดทา้ย 0.35 (0.0/0.35) 0.35 (0.00/0.35) 
รวมเงนิปันผลจ่ายท้ังส้ิน (บาท) 115,603,606.80 127,455,196.00 
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ* (ร้อยละ) 87.71** 77.56** 

หมายเหตุ * เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ส ารองตามกฎหมาย 

**  คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เน่ืองจากบริษัทฯต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งยังให้การสนับสนุน
บริษัทฯด้วยดีมาตลอด ในขณะท่ีบริษัทฯยังมสีภาพคล่องเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิเน่ืองจากบริษัทฯยังมีก าไรสะสม และก าไรสุทธิจาก
บริษัทยอ่ยซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้ 

 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 5    พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วธิีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ตอ้งพ้น



หน้า 5 จาก 40หน้า 4 จาก 40 
 

 จึงคงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคร้ังนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 256,896,904 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 
89,913,916.40  บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภท
บุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร  
 โดยเสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ การใช้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปีคร้ังที่ 1/2565 ก่อน 
 
ความเห็นคณะกรรมการ บรษิัทฯ มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในจ านวนเงินที่เหมาะสม ขณะที่ยังขับเคลื่อนการขยายตัว
ของธุรกิจได้ คณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ
จ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับการจัดสรรดังนี้ 
 จัดสรรก าไรโดยการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 
115,603,606.80  บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวบริษัทฯได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 1 คร้ัง เมื่อวันที่ 9 
ธันวาคม 2564  ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 256,896,904 หุ้น  เป็นเงินทั้งสิ้น 25,689,690.40 บาท โดยเป็นการ
จ่ายจากก าไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการ
ค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 
 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายในคร้ังนี้ ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 256,896,904 หุ้น คิดเป็นจ านวนเงิน 
89,913,916.40 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 
 โดยเสนอให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2565  เป็นวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 โดยเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชี 2564 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้ 

รำยกำร ปี 2564 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2563 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 
ก าไรสุทธิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 131,797,297.57 164,335,990.66 
จ านวนหุ้นช าระแล้ว 256,896,904 254,910,392 
เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) จ่ายจาก (BOI / NonBOI) 0.45 (0.0/0.45) 0.50 (0.04/0.46) 

 เงนิปันผลระหวา่งกาล 0.10 (0.0/0.10) 0.15 (0.04/0.11) 

 เงนิปันผลงวดสุดทา้ย 0.35 (0.0/0.35) 0.35 (0.00/0.35) 
รวมเงนิปันผลจ่ายท้ังส้ิน (บาท) 115,603,606.80 127,455,196.00 
อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ* (ร้อยละ) 87.71** 77.56** 

หมายเหตุ * เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและ
ส ารองตามกฎหมาย 

**  คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นว่า การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เน่ืองจากบริษัทฯต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งยังให้การสนับสนุน
บริษัทฯด้วยดีมาตลอด ในขณะท่ีบริษัทฯยังมสีภาพคล่องเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิเน่ืองจากบริษัทฯยังมีก าไรสะสม และก าไรสุทธิจาก
บริษัทยอ่ยซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้ 

 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 5    พิจำรณำแต่งต้ังกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจาก
ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทฯเป็นบริษัท
มหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วธิีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่ง
นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ตอ้งพ้น

หน้า 5 จาก 40 
 

จากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลือกเข้ารับ
ต าแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้ 
 

กรรมกำร ต ำแหน่ง รำยละเอียด 
1.นางประครอง  นามนันทสิทธิ ์
(วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
31 กรกฎาคม 2555) 

กรรมการ  วันที่ 18 เมษายน 2556 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 1 

 วันที่ 25 เมษายน 2559 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 2 

 วันที่ 26 เมษายน 2562 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 3 

 วันที่ 26 เมษายน 2565 จะครบวาระด ารงต าแหน่ง 
2. นายภาณุพงศ์ วิจติรทองเรือง 
(วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
31 กรกฎาคม 2555) 

กรรมการ  วันที่ 18 เมษายน 2556 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 1 

 วันที่ 25 เมษายน 2559 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 2 

 วันที่ 26 เมษายน 2562 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 3 

 วันที่ 26 เมษายน 2565 จะครบวาระด ารงต าแหน่ง 
3.นายธาราพงษ์ รุจิวงศ ์
(วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
25 เมษายน 2559) 

กรรมการ  วันที่ 26 เมษายน 2562 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 1 

 วันที่ 26 เมษายน 2565 จะครบวาระด ารงต าแหน่ง  
 
 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็น
กรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2565 โดยได้ประกาศในเว็ปไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทาง
ระบบอเิล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2564 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้น
รายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดังกล่าว 
 ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งไม่รวมผูม้ีส่วนได้เสีย ไดผ่้านการกลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติ
ของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่า นางประครอง  นามนันท
สิทธิ์  นายภาณุพงศ์ วิจติรทองเรือง และนายธาราพงษ์ รุจิวงศ์ กรรมการทั้ง 3 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมี
ทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบ ริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี ้
คณะกรรมการได้พจิารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่เกี่ยวข้อง อกีทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง 
 
ความเห็นคณะกรรมการ        คณะกรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน คือ นางประครอง  นามนันทสิทธิ์  นายภาณุพงศ์ วิจิตรทองเรือง และนายธาราพงษ์ รุจิวงศ์  กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนี่ง โดยมีรายละเอยีดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งสามท่าน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
  



หน้า 6 จาก 40 หน้า 6 จาก 40 
 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล         ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. 
ก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ 
ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมกำร ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) (บำท) ปี 2564 (ปีท่ีผ่ำนมำ) (บำท) 

เบีย้ประชุมของกรรมการ ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 
- ประธานกรรมการ 15,000 15,000 
- กรรมการ 10,000 10,000 

เบีย้ประชุมของกรรมการชุดยอ่ย ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ* 15,000 15,000 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 12,500 12,500 
- กรรมการสรรหาฯ 10,000 10,000 
 (ไม่เปลี่ยนแปลง)  

หมายเหตุ *  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงใน
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

 ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่  
บรษิัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 

ค่ำตอบแทนรำยป ี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
(บำทต่อคน) 

ปี 2564 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 
(บำทต่อคน) 

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

 ผลประโยชน์อื่นๆ 
o ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด แกก่รรมการอิสระ 
o กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก ่กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มคีวามประสงคไ์ม่รับเบีย้ประชุม และ

ค่าตอบแทนรายปใีนฐานะกรรมการบริษัท ยกเวน้ นายธาราพงษ์ รุจิวงษ ์มีความประสงคร์ับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท 
ต้ังแต่ ป ี2565 เป็นต้นไป 

 ได้มีการน าเสนอวาระพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังที่ 1/2565 แล้ว 

 กรรมการอสิระ และกรรมการ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 
  



หน้า 7 จาก 40หน้า 6 จาก 40 
 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2565 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล         ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. 
ก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ
มอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ 
ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมกำร ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) (บำท) ปี 2564 (ปีท่ีผ่ำนมำ) (บำท) 

เบีย้ประชุมของกรรมการ ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 
- ประธานกรรมการ 15,000 15,000 
- กรรมการ 10,000 10,000 

เบีย้ประชุมของกรรมการชุดยอ่ย ต่อการประชุม 1 คร้ัง ต่อการประชุม 1 คร้ัง 
- ประธานกรรมการตรวจสอบ* 15,000 15,000 
- กรรมการตรวจสอบ 10,000 10,000 
- ประธานกรรมการสรรหาฯ 12,500 12,500 
- กรรมการสรรหาฯ 10,000 10,000 
 (ไม่เปลี่ยนแปลง)  

หมายเหตุ *  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงใน
รายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

 ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการเพิ่มขึ้น ตั้งแต่  
บรษิัทฯ ได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 

ค่ำตอบแทนรำยป ี ปี 2565 (ปีท่ีเสนอ) 
(บำทต่อคน) 

ปี 2564 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 
(บำทต่อคน) 

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

 ผลประโยชน์อื่นๆ 
o ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นใด แกก่รรมการอิสระ 
o กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก ่กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มคีวามประสงคไ์ม่รับเบ้ียประชุม และ

ค่าตอบแทนรายปใีนฐานะกรรมการบริษัท ยกเวน้ นายธาราพงษ์ รุจิวงษ ์มีความประสงคร์ับเบี้ยประชุมในฐานะกรรมการบริษัท 
ต้ังแต่ ป ี2565 เป็นต้นไป 

 ได้มีการน าเสนอวาระพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2565 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังที่ 1/2565 แล้ว 

 กรรมการอสิระ และกรรมการ ได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 
  

หน้า 7 จาก 40 
 

 ประวัติการจา่ยโบนัสกรรมการเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่าย 
ค่าตอบแทน ปี 2565 

(ปีที่เสนอ) 
ปี 2564 

 
ปี 2563 

 
รวมโบนัสกรรมการ (บาท) 720,000 720,000 720,000 
เงินปันผลจ่ายจากผลด าเนินงานปีก่อนหน้า (บาท) 115,603,606.80 127,455,196.00 140,026,444.10 
โบนัสกรรมการเทียบกับเงินปันผลจ่าย (%) 0.62 0.56 0.51 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คร้ังที่ 1/2564 เห็นชอบอัตราการจ่ายค่าตอบแทนรายปี ของกรรมการ
อสิระ อยู่ในช่วงประมาณร้อยละ 0.4 – 0.6 ของการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถอืหุ้นแต่ละปี เพื่อเป็นแนวทางต่อคณะกรรมการ
บรษิัท ทั้งนี้ ขึน้อยู่กบัการพิจารณาของคณะกรรมการบรษิัท และที่ประชมุผู้ถือหุ้นในการอนุมัตแิต่ละคร้ัง 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนมุัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 
2565 ตามรายละเอยีดข้างต้น 

จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและก ำหนดเงินค่ำตอบแทนประจ ำปี 2565 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล       ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. 
ก าหนดว่า  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีของบรษิัทฯ และก าหนดค่าสอบบัญชีของบรษิัทฯ ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไป
นั้นจะเลือกกลับเข้าต าแหน่งอกีก็ได้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2565 และก าหนดจ านวนเงินค่า
สอบบัญชีประจ าปี 2565 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ
บรษิัทฯประจ าปี 2565 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผูส้อบบัญชีดังต่อไปนี้ 

รำยช่ือผู้สอบบัญช ีบจก. เอเอน็เอส ออดทิ* ผู้สอบบัญชรีับอนุญำตทะเบียนเลขท่ี 
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 หรือ 
2. นายเสถยีร วงศ์สนันท ์  3495 หรือ 
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 หรือ 
4. นายยุทธพงษ์  เชือ้เมอืงพาน 9445 หรือ 
5. นายวชิัย  รุจิตานนท ์ 4054 หรือ 
6. นางสาวจิราภรณ ์ อธิการุณ 12642 
 * หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว ์ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก ่บจก.เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถงึ กจิการร่วมคา้ฯ) แต่งต้ังให้ บจก. 
เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท คณะกรรมการจะดูแลใหส้ามารถจัดท างบการเงนิได้ทันตามระยะเวลาที่ก าหนด 

 
โดยก าหนดให้บคุคลใดบคุคลหนึง่เปน็ผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบรษิัทฯและบริษัทยอ่ยประจ าปี 

2565 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2565 เปน็จ านวนเงนิรวมไม่เกิน 2,065,000 บาท โดยแสดงค่าสอบบญัชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี ้

 
  

บรษัิท อัตราเตบิโต
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
คา่สอบบญัชี

 ไมเ่กนิ OPE รวม
ไมร่วม OPE

บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท + BOI * 1,020,000     109,400     1,129,400   1,040,000     116,200     1,156,200   980,000        102,700     980,000       1,040,000     n.a. 1,040,000   6.12%
บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนคิอล + BOI * 660,000         55,000       715,000       640,000        51,500       691,500       640,000        65,500       640,000       640,000        n.a. 640,000       0.00%
บจก.เมฆา เอส 340,000         69,700       409,700       340,000        54,200       394,200       340,000        47,000       340,000       340,000        n.a. 340,000       0.00%
กจิการรว่มคา้ เอทอี-ีเมฆา *** 145,000         11,300       156,300       90,000           3,800          93,800         99,500           1,700          99,500         45,000           n.a. 45,000         -54.77%
บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่** 70,000           5,600          75,600         - - - - - - - - - -

2,235,000     251,000     2,486,000   2,110,000     225,700     2,335,700   2,059,500     216,900     2,059,500   2,065,000     -              2,065,000   -2.13%
OPE (Out of Pocket Expenses) : ไดแ้ก ่คา่เบีย้เลีย้ง คา่เดนิทาง คา่จัดท ารายงานงบการเงนิ และคา่อปุกรณ์เครือ่งเขยีน ของผูส้อบบญัช ีเป็นตน้
หมายเหตุ
                   * ระหวา่งปี 2562 ไดม้มีตเิลกิกจิการของ บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่ ท าใหค้า่ตรวจสอบงบการเงนิลดลง
                   ** คา่สอบบญัชลีดลงเนือ่งจาก BOI ครบอาย ุ(ในปี 2563 บจก.เจ.เอส.ว.ี เทคนคิอล และปี 2564 บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท)

2565 (เสนอในครัง้นี)้25632562 2564
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บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ เป็นระยะเวลารวม 13 ปี โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
ช่วงปี จ ำนวน (ปี) ท่ีปฏบิัติหน้ำท่ี ชื่อผู้สอบบัญชรีับอนุญำต 

2552-2556 5 นายวชิัย  รุจิตานนท ์ทะเบียนเลขที่ 4054 
2557 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 

2558-2562 5 นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 
2563-2564 2 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 

หมายเหตุ : คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งข่าว ฉบับที่ 161/2561 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปล่ียนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเวน้วรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทฯยังไม่
เข้าข่ายดังกล่าว 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้
ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของ
บรษิัทฯ ทั้งนี ้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย /  ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯกับบริษัทผูส้อบบัญชี 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯได้พจิารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรน าเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด โดยมีรายชื่อบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบรษิัทฯและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2565 

รำยชื่อผู้สอบบัญช ีบจก. เอเอ็นเอส ออดิท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 หรือ 
2. นายเสถียร วงศ์สนันท์   3495 หรือ 
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 หรือ 
4. นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน 9445 หรือ 
5. นายวชิัย  รุจิตานนท์ 4054 หรือ 
6. นางสาวจิราภรณ์  อธิการุณ 12642 
 

โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,065,000 บาท  
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 258 ,748,582.00 บำท เป็นจ ำนวน 
256,896,904.00 บำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้จ ำหน่ำย จ ำนวน 1,851,678 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท และ
แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ
จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 258,748,582.00 บาทเป็น 256,896,904.00 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 
1,851,678 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบรษิัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 
 

หน้า 9 จาก 40 
 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  จ านวน 256,896,904.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่บาท) 
 แบ่งออกเป็น  256,896,904 หุ้น   (สองร้อยห้าสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ  1.00 บาท  (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ 256,896,904 หุ้น  (สองร้อยห้าสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย  
ไม่เกิดผลกระทบต่อบรษิัทฯ และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามรายละเอยีดข้างต้น 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 อนึ่ง บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.arrowpipe.com 
ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอคร้ังนี้ สามารถจัดส่งค าถาม
ล่วงหน้าได้ที่ cs@arrowpipe.com หรือโทรสารหมายเลข  02-7498140 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน โดยให้ท่านเลือกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยย่ืนเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) รวมทั้งน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบารโ์ค้ดมาด้วย โดยบรษิัทฯก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 บรษิัทฯ จะจัดให้มีบริการรถรับ-ส่งผู้ถือ
หุ้น ณ บรเิวณลานจอดรถภายในสถานีบริการน้ ามัน ESSO ข้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแบร่ิง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ไปยังสถานที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท ตั้งแต่เวลา 12.30 น.-13.30 น. และเดินทางกลับจาก บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท ไปยังจุดจอดรถรับ-ส่ง สถานี
รถไฟฟา้บีทีเอส แบริ่ง หลังเสร็จสิน้การประชุม 

 ทั้งนี ้บรษิัทฯใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่งในการเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งส ารองที่นั่ง
ล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.02-7498135 หรือทางอเีมล์ ir@arrowpipe.com 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                               (นายธานินทร์ ตันประวัติ) 

                               กรรมการผู้จัดการ 
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บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ เป็นระยะเวลารวม 13 ปี โดยมีรายละเอยีด ดังนี้ 
ช่วงปี จ ำนวน (ปี) ท่ีปฏบิัติหน้ำท่ี ชื่อผู้สอบบัญชรีับอนุญำต 

2552-2556 5 นายวชิัย  รุจิตานนท ์ทะเบียนเลขที่ 4054 
2557 1 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 

2558-2562 5 นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ทะเบียนเลขที่ 5946 
2563-2564 2 นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ทะเบียนเลขที่ 3500 

หมายเหตุ : คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งข่าว ฉบับที่ 161/2561 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 
โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปล่ียนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเวน้วรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทฯยังไม่
เข้าข่ายดังกล่าว 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้
ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บริการเป็นที่น่าพอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของ
บรษิัทฯ ทั้งนี ้ค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอ
เอ็นเอส ออดิท จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย /  ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทฯกับบริษัทผูส้อบบัญชี 
 
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯได้พจิารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรน าเสนอ
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด โดยมีรายชื่อบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี
ของบรษิัทฯและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2565 

รำยชื่อผู้สอบบัญช ีบจก. เอเอ็นเอส ออดิท ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตทะเบียนเลขที่ 
1. นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล 3500 หรือ 
2. นายเสถียร วงศ์สนันท์   3495 หรือ 
3. นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล 5946 หรือ 
4. นายยุทธพงษ์  เชื้อเมืองพาน 9445 หรือ 
5. นายวชิัย  รุจิตานนท์ 4054 หรือ 
6. นางสาวจิราภรณ์  อธิการุณ 12642 
 

โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทฯและบริษัท
ย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า ประจ าปี 2565 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2565 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,065,000 บาท  
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิม 258 ,748,582.00 บำท เป็นจ ำนวน 
256,896,904.00 บำท โดยกำรยกเลิกหุ้นสำมัญที่ยังไม่ได้จ ำหน่ำย จ ำนวน 1,851,678 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท และ
แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ
จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่ายก่อนที่จะเพิ่มทุนเป็นจ านวนอื่น ดังนั้น บริษัทฯจึงต้องด าเนินการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากจ านวน 258,748,582.00 บาทเป็น 256,896,904.00 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 
1,851,678 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1.00 บาท และพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบรษิัทฯ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียน 
 

หน้า 9 จาก 40 
 

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน  จ านวน 256,896,904.00 บาท  (สองร้อยห้าสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่บาท) 
 แบ่งออกเป็น  256,896,904 หุ้น   (สองร้อยห้าสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น) 
 มูลค่าหุ้นละ  1.00 บาท  (หนึ่งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 

 หุ้นสามัญ 256,896,904 หุ้น  (สองร้อยห้าสิบหกล้านแปดแสนเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยสี่หุ้น) 
 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความเหมาะสม เป็นการด าเนินการตามกฎหมาย  
ไม่เกิดผลกระทบต่อบรษิัทฯ และไม่กระทบต่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น สมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมัติการลด
ทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 258,748,582.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 256,896,904.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้น
สามัญที่ยังไม่ได้จ าหน่าย จ านวน 1,851,678 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ ตามรายละเอยีดข้างต้น 
 
จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 อนึ่ง บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.arrowpipe.com 
ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีค าถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่น าเสนอคร้ังนี้ สามารถจัดส่งค าถาม
ล่วงหน้าได้ที่ cs@arrowpipe.com หรือโทรสารหมายเลข  02-7498140 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามก าหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดย
พร้อมเพรียงกัน และบริษัทฯจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป ส าหรับท่านผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะ
มอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน โดยให้ท่านเลือกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น  
(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยย่ืนเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) รวมทั้งน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบารโ์ค้ดมาด้วย โดยบรษิัทฯก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้
ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 (Record Date) 

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2565 บรษิัทฯ จะจัดให้มีบริการรถรับ-ส่งผู้ถือ
หุ้น ณ บรเิวณลานจอดรถภายในสถานีบริการน้ ามัน ESSO ข้างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสแบร่ิง (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ไปยังสถานที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท ตั้งแต่เวลา 12.30 น.-13.30 น. และเดินทางกลับจาก บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท ไปยังจุดจอดรถรับ-ส่ง สถานี
รถไฟฟา้บีทีเอส แบริ่ง หลังเสร็จสิน้การประชุม 

 ทั้งนี ้บรษิัทฯใคร่ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะใช้บริการรถรับ-ส่งในการเดินทางมาประชุมผู้ถือหุ้น โปรดแจ้งส ารองที่นั่ง
ล่วงหน้า ภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านทางนักลงทุนสัมพันธ์ โทร.02-7498135 หรือทางอเีมล์ ir@arrowpipe.com 
 

   ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
                               (นายธานินทร์ ตันประวัติ) 

                               กรรมการผู้จัดการ 
  


