วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
เรื่อง
เรียน

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอร์โรว์ ซินดิเคท จากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติที่
สาคัญ ดังนี้
1. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมและกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2563 ในอัตรา
หุ้นละ 0.50 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิน้ จานวน 127,455,196.00 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้น
ละ 0.15 บาท เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 คงเหลือจ่ายในงวดนี้อีกหุ้นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงิน 89,218,637.20 บาท โดย
เงินปันผลที่จ่ายในครัง้ นี้ เป็นการจ่ายจากกาไรสะสมและกาไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (Non BOI) ในอัตรา 20%
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
3. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระจานวน 3 ท่าน คือ 1. นายสุรเดช จันทรานุรักษ์
2. นายชนะ สิงห์รงุ่ เรือง และ 3. นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
4. เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาอนุมัติคา่ ตอบแทนกรรมการปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการ
ค่าตอบแทนเบีย้ ประชุมของกรรมการ
เบีย้ ประชุมของกรรมการ
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ
เบีย้ ประชุมของกรรมการชุดย่อย
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
- ประธานกรรมการสรรหาฯ
- กรรมการสรรหาฯ

-

- ประธานกรรมการ (1 ท่าน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)
- ผลประโยชน์อ่นื ใด

-

ปี 2564 (ปีที่ผ่านมา)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
15,000
10,000
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
15,000
10,000
12,500
10,000

เสนอค่าตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ เพื่อเป็นการตอบแทนจากการมีหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มขึ้น ของ
บริษัทจดทะเบียน และจากผลการดาเนินงานของบริษัทฯซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ดี
ค่าตอบแทนรายปี

-

ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
(บาท)
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
15,000
10,000
ต่อการประชุม 1 ครั้ง
15,000
10,000
12,500
10,000
(ไม่เปลี่ยนแปลง)

ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
(บาทต่อคน)
180,000
180,000
180,000
-ไม่ม-ี
(ไม่เปลี่ยนแปลง)

ปี 2563 (ปีที่ผ่านมา)
(บาทต่อคน)
180,000
180,000
180,000
-ไม่ม-ี

บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนอื่น หรือผลประโยชน์อื่นแก่กรรมการอิสระ
กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ ได้แก่ กรรมการบริหาร และกรรมการที่ ไม่เป็นผู้บริหาร มีความประสงค์ไม่รับ
เบีย้ ประชุม และค่าตอบแทนรายปีในฐานะกรรมการบริษัท
กรรมการบริหารบางท่าน ได้รับการจัดสรรใบสาคัญแสดงสิทธิ ESOP-W3 จากที่ประชุมผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2562
1

5.

6.

7.

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้ง บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทย่อย ประจาปี 2564 โดยอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี เป็นจานวนเงิน รวมไม่เกิน 2,059,500.00 บาท และ
พิจ ารณาแต่งตั้ง นายอธิพ งศ์ อธิพ งศ์ส กุล ผู้ส อบบัญ ชีท ะเบีย นเลขที่ 3500 หรือ นายเสถี ย ร วงศ์ สนั นท์ ผู้ส อบบั ญ ชี
ทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน
ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือ นายวิชัย รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ
บริษัท
เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม
266,818,982.00 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาหน่าย จานวน
8,070,400 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1.00 บาท และแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 4 เพื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ของ
สานักงานเลขที่ 163 หมูท่ ี่ 9 ซ.แบริ่ง 68 ต.สาโรงเหนือ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 โดยกาหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันที่ 11 มีนาคม 2564 (Record Date) โดยมีวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1
พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563 และแผนดาเนินการในปี 2564
วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สาหรับงวดบัญชีสนิ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกาไรสะสมและกาไรจากผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2563
วาระที่ 5
พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2564
วาระที่ 7
พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดเงินค่าตอบแทนประจาปี 2564
วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบี ยนเดิม 266,818,982.00 บาท เป็นทุน
จดทะเบียน 258,748,582.00 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จาหน่าย จานวน 8,070,400 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

-----------------------------------(นายภาณุพงศ์ วิจติ รทองเรือง)
ผู้มอี านาจรายงานสารสนเทศ
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