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หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น 
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ศูนยนิ์ทรรศกำรและกำรประชุม ไบเทค 

88 ถนนบำงนำ-ตรำด (กม.1) เขตบำงนำ กรุงเทพมหำนคร 

 

 

 
เพื่อความรวดเร็ว ในการลงทะเบียน 

โปรดน าแบบฟอร์มการลงทะเบียนซึง่พิมพ์บารโ์ค้ดมาในวันประชุมด้วย 

 

 

 

แนวทำงปฏิบัตตินส ำหรับผูเ้ขำ้ร่วมประชุม กรณีกำรแพร่ระบำดของไวรสัโคโรนำสำยพนัธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) 
 ตามที่มีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บรษิัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว จงึขอแจง้ให้ทราบถึงแนวทาง

ปฏิบัต ิและขอความร่วมมือ ดงันี ้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เชน่ เพิ่งเดนิทางกลบัจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ ควร

มอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอสิระของบรษิัทเข้าร่วมประชุม โดยส่งมาที่ส านักกรรมการผู้จัดการ ตามที่อยู่ของบรษิัท (3088 หมู1่0 ซ.แบริ่ง30 ถ.

สุขุมวิท 107 ต.ส าโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270) 

2 บรษิัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทัง้อปุกรณ์ตา่งๆ บรเิวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้ที่มีความเสี่ยง บรษิทัขอสงวนสทิธิในการเข้าไปในห้องประชุม 

โดยท่านสามารถลงคะแนนเสียงล่วงหน้า หรือมอบฉนัทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอสิระของบรษิัทเข้าร่วมประชุมแทนได ้(มอบอ านาจช่วงไม่ได้) 

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) 



 วันที่ 1 มิถนุายน 2563 

 

เรื่อง     ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2563 

เรียน     ท่านผู้ถือหุ้นของบรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1)   ส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 

 2)   รายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR CODE 

 3)   ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระและเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการของบรษิัท 

 4)   นิยามกรรมการอสิระ และข้อมูลของกรรมการอสิระ 

5)   ข้อบังคับของบรษิัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 6)   เอกสารหลกัฐานที่ต้องน ามาแสดงในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 

 7)   หนังสือมอบฉันทะ 

 8)   แผนที่สถานที่ประชุม 

 

 ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) คร้ังที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 

2563  มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00น. ณ ห้อง SILK 1-4 ชั้น 2  

ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการ

ประชุม ดังนี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2562 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2562 และแผนงานด าเนินการในปี 2563 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 

วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานของบรษิัทในปี 2562 

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ของบรษิัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2563 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบรษิัท ข้อ 25 

 

วำระที่ 1  พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล       บรษิัทฯ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 และได้จัดส่งรายงานการประชุม

ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที่กฏหมายก าหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็ปไซต์ของบริษัท  

(www.arrowpipe.com) แล้ว  รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 

ความเห็นคณะกรรมการ       คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 

26 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จงึเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถ้ือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว 

 

จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 2     รับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทประจ ำปี 2562 และแผนงำนด ำเนินกำรในปี 2563 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล       บริษัทฯ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562  

ที่ไดจ้ัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี ้โดยมีรายละเอยีดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และได้ด าเนินการเผยแพร่ทางเว็ปไซต์

ของบรษิัท (www.arrowpipe.com) เป็นที่เรียบรอ้ยแล้ว 

 



ความเห็นคณะกรรมการ    เห็นควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2562 และแผน

ด าเนินการในปี 2563 

 

จ านวนเสียงที่ต้องการ : ไม่มี 

 

วำระที่ 3    พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุน ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2562 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล       เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 ซึ่งก าหนดให้จัดท างบดุลและงบก าไร

ขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบรษิัทซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทได้จัดท างบการเงิน

ประจ าปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากนางสาว

กุลธิดา  ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีจากส านักงานสอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว โดยมีรายละเอยีดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่างบการเงินของบริษัทมีความถูกต้อง และสะท้อนให้เห็นถึงฐานะ

ทางการเงินของบรษิัท วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 

ธันวาคม 2562 

 

จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 4 รับทรำบกำรจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2562 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไร

สุทธิ หลังจากหักเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่ไดก้ าหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัท และตามกฎหมาย หากไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด และ

การจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบรษิัทอย่างมีนัยส าคัญ 

 ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 46. ก าหนดว่า เงินปันผลจะต้องจ่ายจากเงินก าไรเท่านั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 48 ก าหนดว่า คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นคร้ัง

คราวได้เมื่อปรากฎแก่กรรมการว่า บรษิัทมีก าไรพอสมควรที่จะกระท าเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จา่ยเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือ

หุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป ประกอบกับตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และตามข้อบังคับของ

บรษิัทฯ ข้อ 50. ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หัก

ด้วยยอดขาดทุนสะสม (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 

 และจากผลการด าเนินงานในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจ านวน 182,003,032.75 บาท 

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิ หลังจากหักส ารองตามกฎหมาย 

และกันส ารองอื่น(ถ้ามี) จึงเสนอให้จัดสรรก าไรโดยการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.55 

บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,026,444.10 บาท โดยบรษิัทได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นครบแล้ว จ านวน 2 คร้ัง 

 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 253,748,582 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 

38,062,287.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรของกิจการที่ไดรั้บการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวน

เงิน 25,374,858.20 บาทและของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็น

จ านวนเงิน 12,687,429.10 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่ง

ประมวลรัษฎากร 

 คร้ังที่ 2 (คร้ังสุดท้าย) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท จากจ านวนหุ้นช าระแล้ว 254,910,392 หุ้น เป็นเงิน

ทั้งสิ้น 101,964,156.80 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิด

เป็นจ านวนเงิน 76,473,117.60 บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผล และก าไรของ



กิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 25,491,039.20 บาท ซึ่งผู้

ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับการเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2562 โดยจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครบถ้วนแล้ว โดยจะมี

การแจ้งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 เพื่อรับทราบต่อไป 
 

ความเห็นคณะกรรมการ บริษัท มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลในจ านวนเงินที่เหมาะสม ขณะที่ยังขับเคลื่อนการขยายตัว

ของธุรกิจได้ คณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการ

จ่ายเงินปันผลซึ่งได้รับการจัดสรรดังนี้ 

 จัดสรรก าไรโดยการจ่ายปันผลจากก าไรสุทธิให้ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 140,026,444.10 

บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวบรษิัทได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้ว 2 คร้ัง คือ 

 คร้ังที่ 1 เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 38,062,287.30 บาท โดยเป็นการจ่ายจากก าไร

ของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 25,374,858.20 บาทและของกิจการที่เสีย

ภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 12,687,429.10 บาท 

 คร้ังที่ 2 (คร้ังสุดท้าย) เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 101,964,156.80 บาท โดยเป็นการ

จ่ายจากก าไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสรมิการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 76,473,117.60 บาท ซึ่งผู้

ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับการเครดิตในการค านวณภาษีเงินปันผล และของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 

20 (Non-BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 25,491,039.20 บาท 

 โดยเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบัญชี 2562 กับปีที่ผ่านมา ได้ดังนี้ 

รำยกำร ปี 2562 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2561 (ปีท่ีผ่ำนมำ) 

ก าไรสุทธิงบการเงนิเฉพาะกจิการ (บาท) 182,003,032.75 131,659,932.21 

จ านวนหุ้นช าระแล้ว 254,910,392 253,748,582 

เงนิปันผลประจ าปี (บาท/หุน้) จ่ายจาก (BOI / NonBOI) 0.55 (0.40/0.15) 0.50 (0.35 /0.15) 

 เงนิปันผลระหวา่งกาล ครั้งท่ี 1 0.15 (0.10/0.05) 0.15 (0.10/0.05) 

 เงนิปันผล/ เงนิปันผลระหวา่งกาล ครั้งท่ี 2  0.40 (0.30/0.10) 0.35 (0.25/0.10) 

รวมเงนิปันผลจ่ายท้ังส้ิน (บาท) 140,026,444.10 126,874,291.00 

อัตราเงินปันผลจ่ายต่อก าไรสุทธิ* (ร้อยละ) 76.94** 96.37** 

หมายเหตุ * เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้นิติบุคคลและ

ส ารองตามกฎหมาย 

**  คณะกรรมการบริษัทมคีวามเห็นวา่ การจ่ายเงินปันผลในอัตราสูง เน่ืองจากบริษัทต้องการตอบแทนผู้ถือหุ้นซึ่งยังให้การสนับสนุนบริษัท

ด้วยดีมาตลอด ในขณะท่ีบริษัทยังมสีภาพคล่องเพยีงพอในการด าเนินธุรกจิเน่ืองจากบริษัทยังมกี าไรสะสม และก าไรสุทธิจากบริษัทย่อย

ซึ่งสามารถน ามาใช้เป็นเงนิทุนหมุนเวียนและขยายการลงทุนต่อไปได้ 

 

จ านวนเสียงที่ต้องการ : ไม่มี 

 

วำระที่ 5    พิจำรณำเห็นชอบกำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระ 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล       ตามข้อบังคับของบรษิัทฯ ข้อ 19. ซึ่งระบุว่า “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกคร้ัง กรรมการจะต้องออกจาก

ต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียง

ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัท

มหาชนจ ากัด การออกจากต าแหน่งของกรรมการตามวาระนั้นจะใช้วธิีจับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่ง

นานที่สุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง และหากในคราวใดมีกรรมการหลายคนอยู่ในต าแหน่งนานเท่าๆ กัน เป็นจ านวนมากกว่าจ านวนที่ตอ้งพ้น

จากต าแหน่งในคราวนั้น ให้กรรมการดังกล่าวพ้นจากต าแหน่งโดยวิธีจับสลาก ทั้งนี้ กรรมการผู้ออกตามวาระนั้นๆ อาจถูกเลื อกเข้ารับ

ต าแหน่งใหม่อีกก็ได้” ซึ่งในปีนีม้ีกรรมการซึ่งต้องพ้นจากต าแหน่งตามตามวาระ 4 ท่าน ดังนี้ 

 



กรรมกำร ต ำแหน่ง รำยละเอียด 

1. ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา
(วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
10 พฤศจิกายน 2558) 

ประธานกรรมการ / 
กรรมการอสิระ 

 วันที่ 25 เมษายน 2560 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 1 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เสนอพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 2 

2. นายน าพล เงินน าโชค  
(วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
31 กรกฎาคม 2555) 

กรรมการตรวจสอบ / 
กรรมการอสิระ 

 วันที่ 24 เมษายน 2557 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 1 

 วันที่ 25 เมษายน 2560 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 2 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เสนอพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 3 

3. นายธานินทร์  ตันประวัติ 
(วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
31 กรกฎาคม 2555) 

กรรมการผู้จัดการ /
กรรมการบรหิาร 

 วันที่ 24 เมษายน 2557 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ
เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 1 

 วันที่ 25 เมษายน 2560 ครบวาระและได้รับการเลือกตั้งกลับ

เข้ามาด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 2 
 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เสนอพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามา

ด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 3 

4. นายสมภพ จูโล่ห ์
(วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
25 เมษายน 2560) 

 

กรรมการ / 
กรรมการบรหิาร /
เลขานุการบรษิัท 

 วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เสนอพิจารณาเลือกตั้งกลับเข้ามา
ด ารงต าแหน่ง คร้ังที่ 1 

 

 บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อให้คณะกรรมการสรรหาพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 โดยได้ประกาศในเว็ปไซต์ของ บมจ.แอร์โรว์ ซินดิเคท รวมทั้งแจ้งผ่านทาง

ระบบอเิล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน 2562 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือ

หุ้นรายใดแจ้งความจ านงในเร่ืองดังกล่าว 

 ทั้งนี ้คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการของบรษิัทฯ ซึ่งไม่รวมผูม้ีส่วนได้เสีย ไดผ่้านการกลั่นกรองและพิจารณาคุณสมบัติ

ของกรรมการและหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอย่างรอบคอบแล้ว โดยคณะกรรมการสรรหามีความเห็นว่า ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณ

จินดา นายน าพล เงินน าโชค นายธานินทร์ ตันประวัติ และนายสมภพ จูโล่ห์ กรรมการทั้ง 4 ท่านได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง เป็น

ผู้มีความรู้ความสามารถเชี่ยวชาญในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ มีประวัติการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า วิสัยทัศน์ คุณธรรม จริยธรรม 

ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร และยังให้ข้อเสนอแนะ และความคิดเห็นอันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นตลอดมา นอกจากนี ้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 จึงได้เสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิัทเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนึ่ง 

 

ความเห็นคณะกรรมการ        คณะกรรมการซึ่งไม่รวมผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ

การแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่าน คือ ผศ.ดร.วิชัย โถสุวรรณจินดา นายน าพล เงินน าโชค นายธานินทร์ ตันประวัติ และนายสมภพ จูโล่ห์ กลับ

เข้าด ารงต าแหน่งดังกล่าวอีกวาระหนี่ง โดยมีรายละเอยีดประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้งสามท่านปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 

 

จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  



วำระที่ 6 พิจำรณำเห็นชอบค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2563 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล         ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29. 

ก าหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

ทั้งนี้ คณะกรรมการได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยมีขั้นตอนผ่านคณะกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน พิจารณากลั่นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบที่ได้รับ

มอบหมาย รวมทั้งได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการ

ด าเนินงานของบรษิัทฯแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

 ค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ 

ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุมของกรรมกำร ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) (บำท) ปี 2562 (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

บรษิัทได้เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน และจากผลการด าเนินงานของบรษิัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี 

ค่ำตอบแทนรำยป ี
ปี 2563 (ปีท่ีเสนอ) 

(บำทต่อคน) 

ปี 2562 (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 หรือผลประโยชน์อื่น แกก่รรมการอิสระ 

o กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก ่กรรมการบริหาร และกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร มคีวามประสงคไ์ม่รับเบีย้ประชุม และ

ค่าตอบแทนรายป ีในฐานะกรรมการบริษัท 

o ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2560 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งท่ี 1/2562 ได้มีมติอนุมัติให้จัดสรรใบส าคัญแสดงสิทธิ 

ESOP-W2 และ ESOP-W3 ตามล าดับ ใหแ้กก่รรมการบริหารบางทา่น 

 ได้มีการน าเสนอวาระพจิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 และได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน คร้ังที่ 1/2563 แล้ว 

 กรรมการอสิระได้งดเว้นการเข้าประชุมและงดออกเสียงในรายการที่ตนเองมีส่วนได้เสีย 

  



 ประวัติการจา่ยโบนัสกรรมการเปรียบเทียบกับเงินปันผลจ่าย 

ค่าตอบแทน ปี 2563 

(ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 

 

ปี 2561 

รวมโบนัสกรรมการ (บาท) 720,000 720,000 720,000 

เงินปันผลจ่าย (บาท) 140,026,444.10 126,874,291 139,561,720 

โบนัสกรรมการเทียบกับเงินปันผลจ่าย (%) 0.51% 0.57% 0.52% 

 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนมุัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจ าปี 2563 ตามรายละเอยีดข้างต้น 

จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตั้งและอนุมัติค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญำต ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ ำปี 2563 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล       ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57. 

ก าหนดว่า  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปีของบริษัท และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท ผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไป

นั้นจะเลือกกลับเข้าต าแหนง่อกีกไ็ด้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดจ านวนเงินค่า

สอบบัญชีประจ าปี 2563 โดยเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของ

บรษิัทประจ าปี 2563 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 

 * หมายเหตุ บมจ.แอร์โรว ์ซินดิเคท และบริษัทย่อย ได้แก ่บจก.เจ.เอส.ว.ี เทคนิคอล และ บจก.เมฆา-เอส (รวมถงึ กิจการร่วมคา้ฯ) แต่งต้ังให้ บจก. 

เอเอ็นเอส ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันทุกบริษัท 

 

โดยก าหนดให้บคุคลใดบคุคลหนึง่เปน็ผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบรษิัทและบรษิทัยอ่ยประจ าปี 

2563 และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 เปน็จ านวนเงนิรวมไม่เกิน 2,150,000 บาท โดยแสดงค่าสอบบญัชีย้อนหลัง 3 ปี ดังนี ้

 
  

บรษัิท อัตราเตบิโต

คา่สอบบัญชี OPE รวม

คา่สอบบญัชี
 ไมเ่กนิ OPE รวม

คา่สอบบัญชี
 ไมเ่กนิ OPE รวม

คา่สอบบัญชี
 ไมเ่กนิ OPE รวม

ไมร่วม OPE

บมจ.แอรโ์รว ์ซนิดเิคท + BOI 980,000        142,040        1,122,040    1,000,000      129,340     1,129,340   1,020,000     109,400     1,129,400   1,040,000     n.a. 1,040,000   1.96%

บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนคิอล + BOI * 610,000        81,440          691,440        640,000          63,190       703,190       660,000         55,000       715,000       680,000        n.a. 680,000       3.03%

บจก.เมฆา เอส 290,000        37,560          327,560        320,000          56,910       376,910       340,000         69,700       409,700       340,000        n.a. 340,000       0.00%

กจิการรว่มคา้ เอทอี-ีเมฆา ** - - - 125,000          5,000          130,000       145,000         11,300       156,300       90,000           n.a. 90,000         -37.93%

บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่*** 80,000          1,000            81,000          80,000            3,800          83,800         70,000           5,600          75,600         - - - -

1,960,000    262,040        2,222,040    2,165,000      258,240     2,423,240   2,235,000     251,000     2,486,000   2,150,000     -              2,150,000   -3.80%

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

                   * ระหวา่งปี 2560 มกีารเพิม่บรกิารตรวจสอบบัญช ีBOI ของบรษัิทย่อยเพิม่ขึน้ 40,000 บาท และคา่สอบบญัชขีองบรษัิทย่อยทีจั่ดตัง้ใหม ่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

                   *** ระหวา่งปี 2562 ไดม้มีตเิลกิกจิการของ บจก.คดูอส สมารท์ อนิโนเวชัน่ ท าใหค้า่ตรวจสอบงบการเงนิลดลง

2563 (เสนอในครัง้นี)้25622560 2561



 

บรษิัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทฯ เป็นระยะเวลารวม 11 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 

หมายเหตุ : คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้แจ้งข่าว ฉบับที่ 161/2561 เรื่องปรับปรุงหลักเกณฑ์ในการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี 

โดยให้บริษัทจดทะเบียนต้องเปล่ียนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี และต้องเวน้วรรคผู้สอบบัญชีรายเดิม 5 ปี เริ่มบังคับใช้ 1 มกราคม 2562 ซึ่งบริษัทยังไม่

เข้าข่ายดังกล่าว 

 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาแล้วมีมติเห็นชอบ เนื่องจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด ได้

ปฎิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบรษิัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ให้บรกิารเป็นที่นา่พอใจ มีคุณภาพ และมีความเข้าใจในระบบงานของบรษิัท 

ทั้งนีค้่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม อยู่ในระดับเดียวกับบริษัทอื่นที่มีธุรกิจ และขนาดเทียบเคียงกับบริษัทฯ นอกจากนี้ บริษัท เอเอ็นเอส 

ออดิท จ ากัด ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่

เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทั้งไม่มีบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบรษิัทกับบริษัทผูส้อบบัญชี 

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบรษิัทฯได้พจิารณาแล้วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จงึเห็นควรน าเสนอ

ให้ที่ประชุมผูถ้ือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด โดยมีรายชื่อบุคคลตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี

ของบรษิัทและบริษัทยอ่ยประจ าปี 2563 

 

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 

 

โดยก าหนดให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งในตารางข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชี แสดงความเห็นและลงนามในงบการเงินของบริษัทและบริษัท

ย่อย รวมถึงกิจการร่วมค้า ประจ าปี 2563 และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 2,150,000 บาท 

 

จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  



วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 

 

ข้อเท็จจริงและเหตุผล       คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเสนอขอแก้ไขข้อบังคับบริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ข้อ 

25 เพื่อให้สอดคล้องกับการประกาศพระราชก าหนด ว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 รวมถึงประกาศ ข้อก าหนด ข้อ

กฎหมายใดๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต 

 

ข้อบังคับบริษัทก่อนแกไ้ข ข้อบังคับบริษัทหลังแกไ้ข 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหน่ึงทุก

ระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังส านักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้า

ม)ี ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

(7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน

ประชุมใหเ้ร็วกวา่น้ันก็ได้ 

 คณะกรรมการของบริษัทสามารถก าหนดการประชุมผ่านส่ือ

อิเล็กทรอนิกส์ได้โดยก าหนดให้เป็นไปตามประกาศคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 โดยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้อง

เป็นไปตามมาตรฐานการักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่าน

ส่ืออิเล็กทรอนกิส์ พ.ศ.2557 ท่ีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

ส่ือสารก าหนดตามประกาศเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยของการประชุมผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 

พฤศจิกายน 2557 ดังน้ี 

(1) ต้องมีการประชุมที่กระท าผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยมีผู้เข้าร่วม

ประชุมอย่างน้อยหน่ึงในสามขององค์ประชุมต้องอยู่ในที่ประชุม

แห่งเดียวกัน และผู้ร่วมประชุมทั้งหมดต้องอยู่ในราชอาณาจักร

ขณะท่ีมีการประชุม 

(2) การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ให้กระท าผ่านระบบควบคุมการ

ประชุมที่มกีระบวนการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ

โดยให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ แล้วแต่กรณี ของ

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุม รวมทั้ง

ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ท่ีเกดิจากการบันทกึดังกล่าว 

(3) การส่งหนังสือเชิญประชุม และ เอกสารประกอบการประขุมเพื่อ

จัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์สามารถด าเนินการตาม

วธิีและระยะเวลาที่กฎหมาย หรือข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมน้ัน

ได้ก าหนดไว้ หรือ จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ แต่

ทั้งน้ีต้องส่งตามระยะเวลาและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามที่

กฏหมายหรือข้อบังคับก าหนดไว้ด้วย 

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัท ต้องประชุมกันอย่างน้อยครั้งหน่ึงทุก

ระยะสามเดือน (3) ณ ท้องที่อันเป็นที่ต้ังส านักงานใหญ่ หรือสาขา (ถ้า

ม)ี ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง 

 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง

ได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน 

(7) ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิและ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก าหนดวัน

ประชุมใหเ้ร็วกวา่น้ันก็ได้ 

 การประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท 

สามารถด าเนินการจัดการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้

ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายก าหนด และตาม

มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศที่ก าหนดไว้ใน

กฎหมาย และให้รวมถึงประกาศ ข้อก าหนด ข้อกฎหมายใดๆ ที่

เก่ียวข้องทั้งที่มอียู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมแีกไ้ขเพิ่มเติมในอนาคต 

 อนึ่ง ในการส่งหนังสือเชญิประชุมและเอกสารประกอบการประชมุ

จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ทั้งน้ีให้เป็นไปตามที่กฎหมาย

ก าหนดและต้องจัดเก็บส า เนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมเป็นหลักฐาน โดยจะจัดเก็บในรูปแบบข้อมูล

อิเล็กทรอนกิส์ก็ได้ 

 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพจิารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับ 

บรษิัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จ ากัด (มหาชน) ข้อ 25 ตามรายละเอยีดข้างต้น 

 

จ านวนเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

  



 

 อนึ่ง บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯwww.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 หรือกรรมการอิสระที่บริษัทมอบหมายให้เป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) เข้าร่วมประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนแทน กรุณากรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้จัดส่งมาพร้อมนี้ให้ครบถ้วน โดยให้ท่านเลือกเพียงฉบับเดียวเท่านั้น  

(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดยย่ืนเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม รวมทั้งน าแบบฟอร์มลงทะเบียนที่มีบารโ์ค้ดมาด้วย 

 

โดยบริษัทฯก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ารว่มประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสยีงลงคะแนน ในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 (Record Date) 

 

   ขอแสดงความนับถือ 

 

 

 

                               (นายธานินทร์ ตันประวัติ) 

                               กรรมการผู้จัดการ 

 


