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ที� BKD-AGM1/2565

วนัที� 31 มีนาคม 2565

เรื�อง ขอเชิญประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั�งที� 1/2565

เรยีน ทา่นผูถื้อหุน้

สิ�งที�สง่มาดว้ย 1) สาํเนาบนัทกึรายงานการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564

2) รายงานประจาํปี 2564 และงบการเงนิงวดประจาํปี 2564 (One Report) รูปแบบ QR Code

3) ประวตัิโดยสงัเขปของบคุคลที�ไดร้บัการเสนอชื�อแตง่ตั�งใหก้ลบัมาเป็นกรรมการ

4) เอกสารสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

5) ขอ้บงัคบัของบรษัิทในสว่นที�เกี�ยวขอ้งกบัการประชมุผูถื้อหุน้

6) หนงัสือมอบฉนัทะ (แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค.) และใบประจาํตอ่

7) รายชื�อกรรมการอิสระของบรษัิทที�เป็นตวัแทนในการรบัมอบฉนัทะในการประชมุผูถื้อหุน้

8) ขอ้ปฏิบตัิสาํหรบัการเขา้รว่มประชมุผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

9) แบบฟอรม์ลงทะเบียน

ดว้ยคณะกรรมการบรษัิท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) หรือ (“บรษัิท”) มีมติที�จะจดัใหม้ีการประชมุ

สามัญประจาํปีผูถื้อหุ้นครั�งที� 1/2565 ขึ �นในวันที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 ณ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

( E-Meeting ) เพื�อพจิารณาเรื�องตา่งๆ ตามระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี �
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ระเบยีบวาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ครั�งที� 1 /2564

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 1)

หลกัการและเหตผุล บรษัิทฯไดจ้ดัทาํรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที�

1/2564 ของบริษัท ซึ�งมีขึ �นเมื�อวันที� 30 เมษายน 2564 พรอ้มทั�งเผยแพร่ทาง

เว็บไซตข์องบรษัิท www.bangkokdeccon.com เรียบรอ้ยแลว้ ซึ�งสาํเนาบนัทึก

รายงานการประชมุผูถื้อหุน้ดังกล่าว มีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 พรอ้ม

หนงัสือเชญิประชมุในครั�งนี �

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที�ประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิรบัรองรายงานการประชมุดงักล่าว

ระเบยีบวาระที� 2 รับทราบรายงานประจาํปี 2564 (One Report) ซึ�งรวมถงึรายงานของ

คณะกรรมการ ที�แสดงถงึผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปีที�ผ่านมา

(โปรดพิจารณารายละเอียดของรายงานประจาํปี 2564 (One Report) ตามสิ�งที�

สง่มาดว้ย 2 ในรูปแบบ QR Code)

หลักการและเหตุผล บริษัทไดส้รุปผลการดาํเนินงานในรอบปี 2564 ซึ�งรวมถึง

รายงานของคณะกรรมการ โดยมีรายงานประจาํปี 2564 (One Report) ดังมี

รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code พรอ้มหนังสือเชิญ

ประชมุในครั�งนี �

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที�ประชุม

ผูถื้อหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษัิท ประจาํปี 2564

ระเบยีบวาระที� 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิงวดประจาํปี สิ�นสุด วันที� 31 ธันวาคม 2564

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 2 ในรูปแบบ QR Code)

หลกัการและเหตผุล เพื�อให้เป็นไปตามมาตร 112 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และ ตามขอ้บงัคบัของบริษัท คณะกรรมการได้
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จดัใหม้ีการทาํงบการเงิน สาํหรบัปีบญัชีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธันวาคม 2564 เพื�อเสนอ

ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั�งที�

1/2565 ทั�งนี � งบการเงินดงักลา่ว ไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมี

รายละเอยีดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที�ประชมุ

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงบการเงินสาํหรบัปีบญัชี สิ �นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2564

ซึ�งไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดร้บัการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษัิทแลว้

ระเบยีบวาระที� 4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไร และจ่ายเงนิปันผล

หลกัการและเหตผุล ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั�งที� 1/2565 เมื�อวนัที�

25 กมุภาพนัธ์ 2565 ไดม้ีมติเห็นชอบใหน้าํเสนอที�ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ

การจดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย เป็นจาํนวน 2.20 ลา้นบาท และ

จ่ายเงินปันผลใหก้ับผู้ถือหุน้ในอัตราหุน้ละ 0.05 บาท (หา้สตางค)์ หรือคิดเป็น

จาํนวนไม่เกิน 53.81 ลา้นบาท ทั�งนี � การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวคิดเป็นรอ้ยละ

123 ของกาํสทุธิของบรษัิทฯ งวดประจาํปี 2564 ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผลของบรษัิทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการ

จดัสรรกาํไรไวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ ตาม

รายละเอยีดขา้งตน้

ระเบยีบวาระที� 5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาดว้ย 3)

หลกัการและเหตุผล ตามขอ้บังคบัของบริษัท กาํหนดว่าในการประชุมสามัญ

ประจาํปีทุกครั�งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3)

โดยใหก้รรมการที�อยู่ในตาํแหน่งนานที�สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง แต่อาจไดร้บั

เลือกตั�งใหก้ลับเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการไดอี้ก โดยในการประชุมสามัญ
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ประจาํปีผูถื้อหุน้ คร ั�งที� 1/2565 นี � มีกรรมการที�จะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระ

ในอตัราหนึ�งในสามของจาํนวนกรรมการทั�งหมด

กรรมการที�จะตอ้งพน้จากตาํแหนง่ตามวาระในปีนี � มีจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่

5.1) วา่ที�เรอือากาศโทอนรุิทธิ� ถนอมกลุบตุร กรรมการตรวจสอบ

5.2) นายศรายธุ แสงจนัทร์ กรรมการตรวจสอบ

5.3) นายพนัธว์รศิ มาตยเ์มอืง กรรมการ

ตามรายละเอียดที�ปรากฏในสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3 ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที�

ไดร้บัการเสนอชื�อแตง่ตั�งใหก้ลบัมาเป็นกรรมการ

ซึ�งคณะกรรมการโดยไม่นับรวมผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาคณุสมบติัและความ

เหมาะสมของกรรมการ เห็นว่า มีคณุสมบตัิที�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของ

บริษัทฯ อีกทั�ง กรรมการอิสระยงัคงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระตาม

เกณฑท์ี�เกี�ยวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมตัิแต่งตั�งกรรมการ

ตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิมทกุประการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที�ประชุม

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระตามรายนาม

ขา้งตน้ กลับเขา้เป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการ ตามรายละเอียด

ขา้งตน้

ระเบยีบวาระที� 6 พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ

เนื�องจากปัจจุบนั บริษัทฯยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็

ตาม การกาํหนดค่าตอบแทนไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุม

คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม หนา้ที�ความรบัผิดชอบ

ผลประกอบการบรษัิท และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั

แลว้ เห็นสมควรกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการในอตัราเดียวกบัปีกอ่น ดงัตอ่ไปนี �
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1. คา่ตอบแทนรายเดือนประจาํทกุเดือน

ประธานกรรมการ 30,000 บาทตอ่เดือน

กรรมการ 15,000 บาทตอ่เดือน

กรรมการที�ไม่ไดด้าํรงตาํแหนง่เป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน 20,000 บาทตอ่เดือน

2. คา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะ

ไดร้บัคา่เบี �ยประชมุเพิ�มเติม ดงันี �

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทตอ่เดือน

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทตอ่เดือน

ทั�งนี � ในปีนี � บรษัิทฯมีความประสงคจ์ะทาํการจ่ายเงินบาํเหน็จใหก้บักรรมการเป็นจาํนวนเงินรวม

ทั�งสิ �น 188,336.83 บาท โดยจดัสรรใหก้บักรรมการ ดงัตอ่ไปนี �

1) ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ จาํนวน 60,267.79 บาท

2) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ จาํนวน 3 ท่าน ทา่นละ จาํนวน 32,017.26 บาท

3) กรรมการที�ไม่ไดด้าํรงตาํแหนง่เป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน จาํนวน 32,017.26 บาท

โดยกรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน และเงินบาํเหน็จ

กรรมการดงักล่าวขา้งตน้

ขอ้มลูเปรยีบเทียบการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปีที�ผ่านมา ดงันี�

ปีที�จา่ยค่าตอบแทน จาํนวนเงนิที�อนุมตัิ

พ.ศ. 2562 1,380,000

พ.ศ. 2563 1,440,000

พ.ศ. 2564 1,440,000





-5-

1. คา่ตอบแทนรายเดือนประจาํทกุเดือน

ประธานกรรมการ 30,000 บาทตอ่เดือน

กรรมการ 15,000 บาทตอ่เดือน

กรรมการที�ไม่ไดด้าํรงตาํแหนง่เป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน 20,000 บาทตอ่เดือน

2. คา่ตอบแทนสาํหรบักรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะ

ไดร้บัคา่เบี �ยประชมุเพิ�มเติม ดงันี �

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาทตอ่เดือน

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาทตอ่เดือน

ทั�งนี � ในปีนี � บรษัิทฯมีความประสงคจ์ะทาํการจ่ายเงินบาํเหน็จใหก้บักรรมการเป็นจาํนวนเงินรวม

ทั�งสิ �น 188,336.83 บาท โดยจดัสรรใหก้บักรรมการ ดงัตอ่ไปนี �

1) ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ จาํนวน 60,267.79 บาท

2) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ จาํนวน 3 ท่าน ทา่นละ จาํนวน 32,017.26 บาท

3) กรรมการที�ไม่ไดด้าํรงตาํแหนง่เป็นผูบ้รหิาร 1 ท่าน จาํนวน 32,017.26 บาท

โดยกรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่าตอบแทน และเงินบาํเหน็จ

กรรมการดงักล่าวขา้งตน้

ขอ้มลูเปรยีบเทียบการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการในปีที�ผ่านมา ดงันี�

ปีที�จา่ยค่าตอบแทน จาํนวนเงนิที�อนุมตัิ

พ.ศ. 2562 1,380,000

พ.ศ. 2563 1,440,000

พ.ศ. 2564 1,440,000





-6-

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที�ประชมุผูถื้อหุน้

พจิารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและจา่ยเงินบาํเหน็จใหก้บักรรมการตารายละเอยีด

ขา้งตน้

ระเบยีบวาระที� 7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทน

การสอบบญัชี สาํหรับรอบระยะเวลาดาํเนินงานปี พ.ศ. 2565

หลกัการและเหตผุล เพื�อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษัิทมหาชน จาํกดั พ.ศ.

2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษัท ที�กาํหนดใหท้ี�ประชมุสามญัผูถื้อหุน้

แต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบรษัิททกุปี และโดยการพิจารณา

และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแล้ว

เห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหแ้ต่งตั�งบริษัท สอบบญัชี

ดีไอเอ อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด ซึ�งมีคุณสมบัติตามที�คณะกรรมการกํากับ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์าํหนด เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท บางกอก เดค-

คอน จํากั ด (มหาชน)(“BKD”) และบริ ษัท บี เ ค ดี เ รียล เอส เตท จํา กัด

(บ.ย่อย)(“BKR”) ประจาํปี 2565 มีค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,640,000 บาท และ

60,000 บาท ตามลําดับ ซึ�งเป็นอัตราเท่ากับปีก่อน ซึ�งหากพิจารณาจาก

คุณสมบัติ ความเหมาะสม และการตรวจสอบบัญชีของบริษัทอย่างต่อเนื�อง

อีกทั�ง ผู้สอบบัญชียังเป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที�ไดร้ับการขึ �นทะเบียนไว้กับทาง

สาํนกังาน ก.ล.ต. และหากมีกรณีฉกุเฉินที�ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึ�ง ไม่สามารถ

ทาํการตรวจสอบบญัชีของบรษัิทฯได้ ไมว่่าดว้ยเหตใุดๆ บริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ

อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด ยังคงมีผูส้อบบญัชีสาํรองที�สามารถทาํการตรวจสอบ

บญัชใีหก้บับรษัิทฯตอ่ไปได้

โดยกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ�งตามรายชื�อดังต่อไปนี� เป็นผู้ทาํการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย

ในปี พ.ศ. 2565
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1)นายนพฤกษ์ พษิณวุงษ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที� 7764 และ/หรอื

2)นายวิโรจน์ สจัจธรรมนกุลู ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที� 5128 และ/หรอื

3)นางสาวสมจินตนา พลหริญัรตัน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที� 5599 และ/หรอื

4)นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตเลขที� 2982

โดยบริษัทฯไดแ้ต่งตั�ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด เป็น

ผูส้อบบัญชีของบริษัท ติดต่อกันเป็นปีที� 6 โดยผูส้อบบัญชีที�ไดร้บัการเสนอชื�อ

ดงักล่าวไม่มีความสัมพันธแ์ละ/หรือส่วนไดเ้สียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผูบ้ริหาร/

ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวในลกัษณะที�จะมีผลกระทบ

ตอ่การปฏิบตัิหนา้ที�อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด

ขอ้มลูเปรยีบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีในปีที�ผ่านมา มดีงันี �

งวดบญัชี

ของ บริษทั บเีคดี เรียลเอสเตท จาํกัด (บ.ย่อย)

ปี 2563 ปี 2564

DIA DIA

สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 30,000 บาท 30,000 บาท

ตรวจสอบงบการเงิน ประจาํปี 30,000 บาท 30,000 บาท

รวม 60,000 บาท 60,000 บาท

งวดบญัชี

ของ บริษทั บางกอก เดค-คอน จาํกัด (มหาชน)

ปี 2563 ปี 2564

DIA DIA

สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส 780,000.00 780,000.00

สอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส 45,000.00 45,000.00

ตรวจสอบงบการเงิน ประจาํปี 780,000.00 780,000.00

ตรวจสอบงบการเงินรวม ประจาํปี 35,000.00 35,000.00

รวม 1,640,000.00 1,640,000.00
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คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติ

แต่งตั�งนายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีร ับอนุญาตเลขที� 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์

สัจจธรรมนกุูล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที� 5128 และ/หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรญัรตัน์

ผูส้อบ บญัชีรบัอนญุาตเลขที� 5599 และ/หรอื นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต

เลขที� 2982 แห่งบริษัท สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอรเ์นชั�นแนล จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชี ของ

บรษัิท บางกอก เดค-คอน จาํกัด (มหาชน)(“BKD”) และบริษัท บีเคดี เรียลเอสเตท จาํกัด

(บ.ย่อย)(“BKR”) สาํหรบังวดการดาํเนินงานประจาํปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชี

รวมทั�ง สิ �นไม่ เกิน 1,640,000 บาท และ 60,000 บาท ตามลําดับ ทั�งนี � หากมีงานอื�นๆ

นอกเหนือจาก การตรวจสอบบัญชีตามปกติ ใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอาํนาจในการ

พจิารณาอนมุตัิเป็นกรณีไป

ทั�งนี � บรษัิทฯ ไดก้าํหนดวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้เพื�อการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2565

(Record Date) ในวนัที� 11 มีนาคม 2565

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ เขา้รว่มประชมุตามวนั เวลา ดงักลา่ว โดยขอใหเ้ตรียมหลกัฐานที�

ตอ้งใชเ้พื�อการประชุมดังมีรายละเอียดตามเอกสารสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์

(E-AGM) ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 และดาํเนินการตามขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 โดยบริษัทฯจะดาํเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 และเพื�อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที�ผูถื้อหุน้

ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชมุ

และลงมติแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ดงัมีรายนามและประวตัปิรากฏตาม

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมายัง สาํนักงานเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท บางกอก เดค-คอน จาํกัด(มหาชน) เลขที� 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี ตาํบลละหาร อาํเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110 โทร. 02-925-5777 โดยใหถ้ึงบรษัิทฯก่อนวนัประชมุ หรอืหากผูถื้อหุน้มี
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ตอ้งใช้เพื�อการประชุมดังมีรายละเอียดตามเอกสารสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์

(E-AGM) ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 4 และดาํเนินการตามขอ้ปฏิบัติสาํหรบัการเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ผ่านสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 8 โดยบริษัทฯจะดาํเนินการประชมุตามขอ้บงัคบัของบริษัทฯ

รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 5 และเพื�อเป็นการรกัษาสิทธิและผลประโยชนข์องผูถื้อหุน้ในกรณีที�ผูถื้อหุน้

ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุไดด้ว้ยตนเอง และมีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระของบริษัทเขา้ประชมุ

และลงมติแทนตน ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหแ้ก่กรรมการอิสระของบรษัิทฯ ดงัมีรายนามและประวตัปิรากฏตาม

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 7 และส่งหนังสือมอบฉันทะดงักล่าวพรอ้มเอกสารประกอบมายัง สาํนักงานเลขานุการบริษัทฯ

บริษัท บางกอก เดค-คอน จาํกัด(มหาชน) เลขที� 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบวัทอง-สุพรรณบุรี ตาํบลละหาร อาํเภอ

บางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110 โทร. 02-925-5777 โดยใหถ้ึงบรษัิทฯก่อนวนัประชมุ หรอืหากผูถื้อหุน้มี
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คาํถามที�ตอ้งการใหบ้ริษัทฯ ชี�แจงประเด็นในส่วนของระเบียบวาระที�นาํเสนอในครั�งนี � สามารถจดัส่งคาํถามไดที้�

E-mail : IR@BANGKOKDECCON.COM

ขอแสดงความนบัถือ

ธีรชยั ฉนัทโรจนศ์ิริ

( ศ.เกียรติคณุ นพ.ธีรชยั ฉนัทโรจนศ์ิริ )

ประธานกรรมการบรษัิท
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สาํเนาบันทกึรายงานการประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุน้

ครั�งที� 1/2564

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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รายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2564

บริษทั บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน)

วนั เวลา และ สถานที�

การประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั� งที� 1/2564 เมื�อวนัศุกร์ที� 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการ

ประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ� งเป็นไปตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์

พ.ศ. 2563 โดยทาํการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริษทั ชั�น 3 เลขที� 52/3 ม.8 ถ.บางบวัทอง-สุพรรณบุรี ต.ละหาร

อ.บางบวัทอง จ.นนทบรีุ 11110

กจิการเบื�องต้น นายธีรชยั ฉนัทโรจนศิ์ริ ประธานกรรมการ ไดก้ล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้โดยวธีิผา่น

สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) และมอบหมายใหน้างสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการ

บริษทั ไดก้ล่าว แนะนาํกรรมการที�มาเขา้ร่วมประชุม ดงัต่อไปนี�

กรรมการที�มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชยั ฉนัทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการผูจ้ดัการ

3. นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ดัการ / เลขานุการบริษทั

ทั�งนี� เพื�อเป็นการลดความแออดั อนัเป็นการสอดคลอ้งกบันโยบายของภาครัฐในการควบคุม และลดการ

แพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 กรรมการของบริษทัฯส่วนที�เหลืออีก 7 ท่าน ไดเ้ขา้ร่วมประชุมผ่าน ทางสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดงัมีรายนามต่อไปนี�

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1





-11-
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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1. ดร.เขียน วงศสุ์รีย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

2.วา่ที�เรืออากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกลุบุตร กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นายศรายธุ แสงจนัทร์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. นายพนัธว์ริศ มาตยเ์มือง กรรมการ

5. นางธนนนัท์ ซาโต กรรมการ

6. นางนภสัสรณ์ ทิพยอ์คัรยอด กรรมการ

7. นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ กรรมการ

ต่อจากนั�น นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวแนะนาํผูท้ี�ไดรั้บ

เชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุม ซึ�งมาประชุมดว้ยตนเอง ดงัต่อไปนี�

1. นางบศุรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน

ส่วนผูท้ี�ไดร้ับเชิญใหเ้ขา้ร่วมประชุมดว้ยวิธีผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) มีดงันี�

1. นายนพฤกษ์ พษิณุวงษ์ ผูส้อบบญัชี แห่ง บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั

2. นายวฒิุพร ไตรญาณ ผูส้อบบญัชี แห่ง บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั

และ ไดก้ล่าวสรุปถึงวธีิการนบัคะแนนเสียงดงัต่อไปนี�

1. ในการนบัคะแนนเสียงของแต่ละวาระนั�น กาํหนดใหผู้ถื้อหุน้คนหนึ�งมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ที�ถืออยู่

(1 หุน้ ต่อ 1 เสียง) และ

2 . สําหรับการนบัคะแนนเสียง จะนับเฉพาะผูถื้อหุ้นที�ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียงในแต่ละ

วาระ เท่านั�น และนาํมาหักออกจากจาํนวนเสียงทั�งหมดที�เขา้ร่วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็นคะแนนเสียงที� เห็น

ดว้ย ซึ� งถา้คะแนนเสียงส่วนใหญ่เห็นดว้ยก็จะขอให้ถือว่าที�ประชุมให้ความเห็นชอบหรืออนุมติัในวาระนั�นๆ

ยกเวน้บางวาระซึ� งตอ้งใชม้ติเห็นชอบที�ต่างออกไป ซึ�งจะไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุน้ทราบอีกครั� งก่อนลงคะแนนในวาระ

นั�นๆ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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โดยในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัในวนันี� จะดาํเนินการในรูปแบบการประชุมผ่าน

สื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ� งมีระเบียบวาระรวมทั�งสิ�น 7 วาระ แบ่งเป็น วาระเพื�อพิจารณาที�ตอ้งถือคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง จาํนวน 1 วาระ ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูม้า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง จาํนวน 5 วาระ และ เป็นวาระเพื�อทราบอีก 1 วาระ

สาํหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระใดๆภายหลงัจากที�มีการขอให้ที�ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ ขอให้ท่าน

ผูถื้อหุน้ไปที�แถบหนา้ต่างการลงคะแนน เพื�อทาํการเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ ภายในเวลา

ที�กาํหนด เป็นเวลา 1 นาที ซึ� งที�แถบหนา้ต่างจะมีช่องให้ท่านเลือกลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งด

ออกเสียง” ทั�งนี� ภายในระยะเวลา 1 นาที ผูถื้อหุน้สามารถเปลี�ยนการลงคะแนนโดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่

อีกครั� งได้ แต่หากวาระนั�นๆไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุ้นจะไม่สามารถแกไ้ขเปลี�ยนแปลงการลงคะแนนได้

ทั� งนี� กรณีที�ท่านผูถื้อหุ้นไม่ได้ดาํเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว้ จะถือว่าท่านมีความประสงค์

ลงคะแนนเสียง เห็นดว้ยในวาระนั�นๆ และเมื�อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงัหนา้ต่าง

การประชุม E-AGM เพื�อรับชมการประชุมต่อ โดยระบบจะทาํการรวบรวมคะแนนดว้ยการนบัคะแนนรวมจากผู ้

ที�ลงคะแนนผา่นการโหวต และผูท้ี�ลงคะแนนล่วงหนา้จากการมอบฉนัทะ

ในการซกัถาม หรือ แสดงความเห็น ขอใหผู้ถื้อหุ้นพิมพค์าํถามผ่านทางช่องทางสนทนา (Chat) ที�เป็น

สญัลกัษณ์ “สี� เหลี�ยม” แสดงอยูบ่ริเวณมุมจอดา้นล่างซ้าย โดยใหพิ้มพแ์จง้ชื�อ-นามสกุล พร้อมระบุวา่ท่านมาดว้ย

ตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตามดว้ยคาํถาม ใหท้ี�ประชุมไดร้ับทราบดว้ย”

ทั�งนี� ในระหวา่งการประชุมแต่ละวาระ อาจมีผูถื้อหุน้ Sign-in เขา้มาร่วมประชุมเพิ�มเติม หรือ อาจมีผูถื้อ

หุน้ที�เขา้ร่วมประชุมกดออกจากการประชุม ซึ� งอาจทาํใหจ้าํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระมีจาํนวนที�ไม่เท่ากนั

เริ�มการประชุม

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชยั ฉนัทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที�เป็นประธานที�ประชุม(“ประธาน”)

ประธาน ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมว่า ขณะนี� มีผูถื้อหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะรวมจาํนวน 29 คน

นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได้ 712,769,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.22 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทั

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2564 และ

ไดเ้ริ�มการประชุมไปตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี�

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1





-13-

โดยในการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นของบริษทัในวนันี� จะดาํเนินการในรูปแบบการประชุมผ่าน

สื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) ซึ� งมีระเบียบวาระรวมทั�งสิ�น 7 วาระ แบ่งเป็น วาระเพื�อพิจารณาที�ตอ้งถือคะแนน

เสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูม้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง จาํนวน 1 วาระ ถือคะแนนเสียงขา้งมากของผูม้า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง จาํนวน 5 วาระ และ เป็นวาระเพื�อทราบอีก 1 วาระ

สาํหรับวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระใดๆภายหลงัจากที�มีการขอให้ที�ประชุมไดพ้ิจารณาลงมติ ขอให้ท่าน

ผูถื้อหุน้ไปที�แถบหนา้ต่างการลงคะแนน เพื�อทาํการเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ ภายในเวลา

ที�กาํหนด เป็นเวลา 1 นาที ซึ� งที�แถบหนา้ต่างจะมีช่องให้ท่านเลือกลงคะแนน “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” และ “งด

ออกเสียง” ทั�งนี� ภายในระยะเวลา 1 นาที ผูถื้อหุน้สามารถเปลี�ยนการลงคะแนนโดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่

อีกครั� งได้ แต่หากวาระนั�นๆไดถู้กปิดโหวตไปแลว้ ผูถื้อหุ้นจะไม่สามารถแกไ้ขเปลี�ยนแปลงการลงคะแนนได้

ทั� งนี� กรณีที�ท่านผูถื้อหุ้นไม่ได้ดาํเนินการใดๆ ภายในระยะเวลาที�กาํหนดไว้ จะถือว่าท่านมีความประสงค์

ลงคะแนนเสียง เห็นดว้ยในวาระนั�นๆ และเมื�อท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ขอใหท่้านกลบัมายงัหนา้ต่าง

การประชุม E-AGM เพื�อรับชมการประชุมต่อ โดยระบบจะทาํการรวบรวมคะแนนดว้ยการนบัคะแนนรวมจากผู ้

ที�ลงคะแนนผา่นการโหวต และผูท้ี�ลงคะแนนล่วงหนา้จากการมอบฉนัทะ

ในการซกัถาม หรือ แสดงความเห็น ขอใหผู้ถื้อหุ้นพิมพค์าํถามผ่านทางช่องทางสนทนา (Chat) ที�เป็น

สญัลกัษณ์ “สี� เหลี�ยม” แสดงอยูบ่ริเวณมุมจอดา้นล่างซ้าย โดยใหพิ้มพแ์จง้ชื�อ-นามสกุล พร้อมระบุวา่ท่านมาดว้ย

ตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ตามดว้ยคาํถาม ใหท้ี�ประชุมไดร้ับทราบดว้ย”

ทั�งนี� ในระหวา่งการประชุมแต่ละวาระ อาจมีผูถื้อหุน้ Sign-in เขา้มาร่วมประชุมเพิ�มเติม หรือ อาจมีผูถื้อ

หุน้ที�เขา้ร่วมประชุมกดออกจากการประชุม ซึ� งอาจทาํใหจ้าํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระมีจาํนวนที�ไม่เท่ากนั

เริ�มการประชุม

ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชยั ฉนัทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ทาํหนา้ที�เป็นประธานที�ประชุม(“ประธาน”)

ประธาน ไดแ้ถลงต่อที�ประชุมว่า ขณะนี� มีผูถื้อหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะรวมจาํนวน 29 คน

นบัจาํนวนหุ้นรวมกนัได้ 712,769,336 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.22 ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั�งหมดของบริษทั

ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2564 และ

ไดเ้ริ�มการประชุมไปตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี�

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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ระเบียบวาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2563

ประธาน แถลงต่อที�ประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัส่งสาํเนาบนัทึกรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั� งที�

1/2563 เมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2563 ให้กับท่านผูถื้อหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมี

รายละเอียด ตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 1 ซึ� งมีจาํนวนรวมทั�งสิ�น 12 หนา้ดว้ยกนั ทั�งนี� คณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การบนัทึก

รายงานการประชุมดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหที้�ประชุมไดพ้จิารณารับรอง

ประธานไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม

ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามคาํถาม ดงันี�

ก่อนเขา้วาระการประชุม มีคณะกรรมการเขา้ร่วมประชุมที�มายงัสถานที�ประชุมวนันี� กี�ท่าน และผา่นช่องทาง

อิเล็กทรอนิกส์กี�ท่าน เนื�องจากไม่ไดย้นิเสียงในช่วงตอนตน้ของการประชุม

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี�

ในวนันี� มีกรรมการที�มายงัสถานที�ประชุม จาํนวน 3 ท่าน และมีกรรมการที�ร่วมประชุมผา่นทางสื�อ

อิเล็กทรอนิกส์อีก จาํนวน 7 ท่าน

เมื�อปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพิ�มเติมอีก ประธาน จึงเสนอใหที้�ประชุมรับรองรายงานการ

ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั� งที� 1/2563 โดย ประธาน ไดก้ล่าวสรุปเป็นมติ ดงันี�

มติที�ประชุม ที�ประชุมพจิารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั� งที�

1/2563 ซึ�งประชุมไปเมื�อวนัที� 15 พฤษภาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�

เห็นดว้ย 712,769,336 เสียง

ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง

งดออกเสียง -0- เสียง

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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ระเบียบวาระที� 2 รับทราบรายงานประจําปี 2563 ซึ�งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที�แสดงถงึผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา

ประธาน แถลงต่อที�ประชุมว่า ในวาระนี� จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงาน

ประจาํปี 2563 ซึ� งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา ดงัมี

รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซึ� งอยูใ่นรูปแบบของ QR Code อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุน้

ท่านใดมีความประสงคท์ี�จะขอรับรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบของเอกสาร สามารถแจง้ความประสงคข์อรับ

รายงานประจาํปีดงักล่าวได้ กบัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ

ต่อจากนั�น ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน

เป็นผูน้าํเสนอสรุปภาพรวมที�สาํคญัเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัใหที้�ประชุมไดรั้บทราบ

นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้นาํเสนอรายละเอียดเกี�ยวกบั

ภาพรวมของฐานะการเงิน และ ผลการดาํเนินงานของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั รวมถึงอตัราส่วนทางการ

เงินที�สาํคญั รวมถึงไดน้าํเสนอขอ้มูลสัดส่วนรายไดข้องบริษทัในปี 2563 แยกตามประเภทธุรกิจ โครงการที�แลว้เสร็จ

ไปในปี 2563 ตามรายละเอียดที�ปรากฏอยู่บนจอวีดีทศัน์ ที�ไดน้าํเสนอต่อที�ผูถื้อหุ้น ซึ� งสามารถสรุปรายละเอียดที�

สาํคญัได้ ดงัต่อไปนี�

สรุปภาพรวมฐานะทางการเงิน และ ผลการดาํเนินงาน เปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี ของบริษทั ดงันี�

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 2563

รายไดร้วม 1,171.02 758.86 444.31

กาํไรขั�นตน้ 288.85 229.81 27.64

กาํไรจากการดาํเนินงาน 212.82 107.27 (102.82)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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ระเบียบวาระที� 2 รับทราบรายงานประจําปี 2563 ซึ�งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที�แสดงถงึผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทในรอบปีที�ผ่านมา

ประธาน แถลงต่อที�ประชุมว่า ในวาระนี� จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับทราบรายงาน

ประจาํปี 2563 ซึ� งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผ่านมา ดงัมี

รายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 ของหนงัสือเชิญประชุม ซึ� งอยูใ่นรูปแบบของ QR Code อยา่งไรก็ตาม หากผูถื้อหุน้

ท่านใดมีความประสงคท์ี�จะขอรับรายงานประจาํปี 2563 ในรูปแบบของเอกสาร สามารถแจง้ความประสงคข์อรับ

รายงานประจาํปีดงักล่าวได้ กบัเจา้หนา้ที�ของบริษทัฯ

ต่อจากนั�น ประธาน ไดม้อบหมายใหน้างบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน

เป็นผูน้าํเสนอสรุปภาพรวมที�สาํคญัเกี�ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัใหที้�ประชุมไดรั้บทราบ

นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ ฝ่ายบญัชีและการเงิน ได้นาํเสนอรายละเอียดเกี�ยวกบั

ภาพรวมของฐานะการเงิน และ ผลการดาํเนินงานของบริษทั เปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั รวมถึงอตัราส่วนทางการ

เงินที�สาํคญั รวมถึงไดน้าํเสนอขอ้มูลสัดส่วนรายไดข้องบริษทัในปี 2563 แยกตามประเภทธุรกิจ โครงการที�แลว้เสร็จ

ไปในปี 2563 ตามรายละเอียดที�ปรากฏอยู่บนจอวีดีทศัน์ ที�ไดน้าํเสนอต่อที�ผูถื้อหุ้น ซึ� งสามารถสรุปรายละเอียดที�

สาํคญัได้ ดงัต่อไปนี�

สรุปภาพรวมฐานะทางการเงิน และ ผลการดาํเนินงาน เปรียบเทียบยอ้นหลงั 3 ปี ของบริษทั ดงันี�

หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 2563

รายไดร้วม 1,171.02 758.86 444.31

กาํไรขั�นตน้ 288.85 229.81 27.64

กาํไรจากการดาํเนินงาน 212.82 107.27 (102.82)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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หน่วย : ล้านบาท 2561 2562 2563

สินทรัพยร์วม 2,076.06 1,903.33 1,656.60

หนี� สินรวม 462.80 372.24 313.03

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,613.26 1,531.09 1,343.57

2561 2562 2563

Debt to Equity Ratio (Times) 0.29 0.24 0.23

Return on Asset (%) 10.25% 5.39% (5.05)%

Return on Equity (%) 12.35% 5.59% (6.69)%

ประธาน ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม

เมื�อปรากฎว่าไม่มีผู ้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที�ประชุมรับทราบรายงานประจําปีของ

คณะกรรมการซึ�งรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีที�ผา่นมา โดยประธานไดก้ล่าวสรุปเป็นมติดงันี�

มติที�ประชุม ที�ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีของคณะกรรมการซึ�งรวมถึงผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบ

ปีที�ผา่นมาตามรายละเอียดที�เสนอขา้งตน้

ระเบียบวาระที� 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงนิงวดประจําปี สิ�นสุด วนัที� 31 ธันวาคม 2563

ประธาน ขอใหน้างบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน ไดเ้ป็น ผูน้าํเสนอ

รายละเอียดเกี�ยวกบังบการเงินงวดประจาํปี 2563 ซึ�งผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และไดรั้บการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ ใหท้ี�ประชุมไดร้ับทราบ โดยรายละเอียดของงบการเงินดงักล่าว ปรากฏตาม

สิ�งที�ส่งมาดว้ย 2 ซึ� งอยูใ่นรูปแบบของ QR Code

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ ไดร้ายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจาํปี 2563 ใหท้ี�ประชุมทราบโดยมี

รายละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปนี�

งบดุล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563

สินทรัพยร์วม 1,903.33 1,656.60

หนี� สินรวม 372.24 313.03

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,531.09 1,343.57

งบกาํไรขาดทนุสาํหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1มกราคม ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563

รายไดร้วม 758.86 444.31

ค่าใชจ่้ายรวม 620.72 523.30

กาํไรสุทธิ 85.66 (89.82)

กาํไรสุทธิ ต่อ หุน้ 0.08 (0.08)

ประธานไดก้ล่าว เชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม ซึ� งในการประชุมวนันี� บริษทัฯไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีบริษทั

สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั เขา้ร่วมประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ย หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สกั

ถาม ขอเรียนเชิญ

ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามคาํถาม ดงันี�

ผลประกอบของบริษทัฯที�ลดลงมีสาเหตมุาจากสถานการณ์ Covid-19 หรือเหตุอื�นใด

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั ไดต้อบขอ้ซกัถามเป็น 2 กรณี ดงันี�

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ ไดร้ายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจาํปี 2563 ใหท้ี�ประชุมทราบโดยมี

รายละเอียดสรุปไดด้งัต่อไปนี�

งบดุล ณ วนัที� 31 ธนัวาคม

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563

สินทรัพยร์วม 1,903.33 1,656.60

หนี� สินรวม 372.24 313.03

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,531.09 1,343.57

งบกาํไรขาดทนุสาํหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วนัที� 1มกราคม ถึง วนัที� 31 ธนัวาคม

หน่วย : ล้านบาท 2562 2563

รายไดร้วม 758.86 444.31

ค่าใชจ่้ายรวม 620.72 523.30

กาํไรสุทธิ 85.66 (89.82)

กาํไรสุทธิ ต่อ หุน้ 0.08 (0.08)

ประธานไดก้ล่าว เชิญชวนให้ผูถื้อหุ้นไดซ้ักถาม ซึ� งในการประชุมวนันี� บริษทัฯไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีบริษทั

สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั เขา้ร่วมประชุมผา่นสื�ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ย หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สกั

ถาม ขอเรียนเชิญ

ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามคาํถาม ดงันี�

ผลประกอบของบริษทัฯที�ลดลงมีสาเหตมุาจากสถานการณ์ Covid-19 หรือเหตุอื�นใด

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั ไดต้อบขอ้ซกัถามเป็น 2 กรณี ดงันี�

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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เนื�องจากในปี 2563 มีการใชม้าตรฐานการบญัชีใหม่ ส่งผลใหร้ายไดค้า้งรับมีอตัราที�เพิ�มสูงขึ�น

1. เนื�องจากสถานการณ์ Covid-19 ที�ส่งผลใหภ้าครัฐและภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุนและพกั

ชาํระเงิน

2 กรณีขา้งตน้ คือ สาเหตหุลกัที�ทาํใหผ้ลประกอบการของบริษทัฯลงลด

ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามคาํถาม ดงันี�

ก่อนวาระการประชุม แจง้วา่มีมาประชุมดว้ยตนเอง 3 ท่าน และผา่นทางสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ 6 ท่าน แต่รายชื�อ

กรรมการของบริษทัฯมีทั�งหมด 10 ท่าน ขอสอบถามวา่หายไปไหน 1 ท่าน

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี�

ในวนันี� มีกรรมการเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 3 ท่าน และกรรมการของบริษทัฯส่วนที�เหลืออีก 7 ท่าน

ประชุมดว้ยวธีิผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) รวมเป็นทั�งสิ�น 10 ท่าน ครบทุกท่าน

เมื�อปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆอีก ประธาน จึงเสนอใหที้�ประชุมพจิารณาลงมติ

มติที�ประชุม ที�ประชุมพจิารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรับรอบระยะเวลาบญัชี

สิ�นสุด วนัที� 31 ธนัวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�

เห็นดว้ย 712,769,336 เสียง

ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง

งดออกเสียง -0- เสียง

ระเบียบวาระที� 4 พจิารณาอนุมัติการจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผล

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดน้าํเสนอ

รายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งใหท้ี�ประชุมไดป้ระกอบการพิจารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั รายงานต่อที�ประชุมว่า สืบเนื�องจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ทาํใหบ้ริษทัไดร้ับผลกระทบในการดาํเนินงาน ส่งผลใหใ้นปีที�ผา่น

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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มา บริษทัฯมีผลการดาํเนินงานขาดทุน บริษทัฯจึงจดัสรรกาํไรจากกาํไรสะสม จาํนวน 0.21 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย และมีความจาํเป็นตอ้งงดจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้

ประธานไดก้ล่าว เชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ เมื�อปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ ประธาน

จึงเสนอใหที้�ประชุมพจิารณาลงมติ

มติที�ประชุม ที�ประชุมพจิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ย

คะแนนเสียง ดงันี�

เห็นดว้ย 712,768,436 เสียง

ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง

งดออกเสียง 900 เสียง

ระเบียบวาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดเ้ป็น ผูน้าํ

เสนอรายละเอียดใหท้ี�ประชุมไดพ้จิารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั รายงานต่อที�ประชุมวา่ ในปีนี� มี

กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่

1. นายธีรชยั ฉนัทโรจนศิ์ริ ประธานกรรมการ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

2. ดร.เขียน วงศสุ์รีย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นางธนนนัท์ ซาโต กรรมการ

ซึ� งทั� ง 3 ท่านตามรายนามดังกล่าว เป็นผูที้� มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู ้ที� เหมาะสมโดยมีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั� น คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ�ง ซึ� ง

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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มา บริษทัฯมีผลการดาํเนินงานขาดทุน บริษทัฯจึงจดัสรรกาํไรจากกาํไรสะสม จาํนวน 0.21 ลา้นบาท ไวเ้ป็นทุน

สาํรองตามกฎหมาย และมีความจาํเป็นตอ้งงดจ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้

ประธานไดก้ล่าว เชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ไดซ้กัถาม และ เมื�อปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามคาํถามใดๆ ประธาน

จึงเสนอใหที้�ประชุมพจิารณาลงมติ

มติที�ประชุม ที�ประชุมพจิารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรกาํไรและงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ย

คะแนนเสียง ดงันี�

เห็นดว้ย 712,768,436 เสียง

ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง

งดออกเสียง 900 เสียง

ระเบียบวาระที� 5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดเ้ป็น ผูน้าํ

เสนอรายละเอียดใหท้ี�ประชุมไดพ้จิารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั รายงานต่อที�ประชุมวา่ ในปีนี� มี

กรรมการที�ครบกาํหนดวาระการดาํรงตาํแหน่งจาํนวน 3 ท่าน ไดแ้ก่

1. นายธีรชยั ฉนัทโรจนศิ์ริ ประธานกรรมการ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

2. ดร.เขียน วงศสุ์รีย์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นางธนนนัท์ ซาโต กรรมการ

ซึ� งทั� ง 3 ท่านตามรายนามดังกล่าว เป็นผูที้� มีคุณสมบัติครบถ้วน และเป็นผู ้ที� เหมาะสมโดยมีความรู้

ความสามารถ และประสบการณ์ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั� น คณะกรรมการจึง

เห็นสมควรเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ�ง ซึ� ง

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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ในการแต่งตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่านนี� จะทาํการลงมติเป็น รายบุคคล ทั�งนี� บริษทัได้จดัส่งประวติัโดยสังเขปของ

กรรมการทั�ง 3 ท่านใหก้บัผูถื้อหุน้ ดงัมีรายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาดว้ย 3

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ ไดซ้กัถาม

และ เมื�อปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามจึงไดเ้สนอที�ประชุมไดพ้จิารณาลงมติ โดยเริ�มจาก

5.1 นายธีรชยั ฉนัทโรจน์ศิริ

ที�ประชุม พิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั�งนายธีรชยั ฉนัทโรจน์ศิริ กรรมการที�ครบกาํหนดตาม

วาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนน

เสียง ดงันี�

เห็นดว้ย 712,769,336 เสียง

ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง

งดออกเสียง -0- เสียง

5.2 ดร.เขียน วงศสุ์รีย์

ที�ประชุม พจิารณาแลว้มีมติแต่งตั�ง ดร.เขียน วงศสุ์รีย์ กรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�

เห็นดว้ย 712,769,216 เสียง

ไม่เห็นดว้ย 120 เสียง

งดออกเสียง -0- เสียง

5.3 นางธนนนัท์ ซาโต

ที�ประชุมพจิารณาแลว้มีมติแต่งตั�งนางธนนนัท์ ซาโต กรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระกลบัเขา้ดาํรง

ตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทกุประการอีกวาระหนึ�ง ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�

เห็นดว้ย 699,640,538 เสียง

ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง

งดออกเสียง 13,128,798 เสียง

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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ภายหลงัจากที�ไดมี้การลงมติเป็นที�เรียบร้อยแลว้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ

เลขานุการบริษทั ไดเ้รียนเชิญ นายธีรชยั ฉนัทโรจนศิ์ริ ประธานกรรมการ ไดด้าํเนินการประชุมและกล่าวสรุปมติ

ที�ประชุมอีกครั� ง ดงันี�

มติที�ประชุม ที�ประชุมพจิารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระทั�ง 3 ท่าน

ตามรายละเอียดขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ�ง

ระเบียบวาระที� 6 พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดเ้ป็น ผูน้าํ

เสนอรายละเอียดใหท้ี�ประชุมไดพ้จิารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั รายงานต่อที�ประชุมว่า ในปีนี� ทาง

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบาํเหน็จ

กรรมการ ดงันี�

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อ เดือน

กรรมการ 15,000 บาท ต่อ เดือน

สาํหรับกรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการเพิ�มเติม ดงันี�

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อ เดือน

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท ต่อ เดือน

โดยค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราเดียวกนักบัปีที�ผา่นมา

ทั�งนี� เนื�องดว้ยในปีที�ผา่นมา บริษทัฯมีผลการดาํเนินงานขาดทนุ จึงมีความจาํเป็นตอ้งงดจ่ายเงินบาํเหน็จ

ใหก้บักรรมการทกุท่าน

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ ไดซ้กัถาม

และ เมื�อปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามจึงไดเ้สนอที�ประชุมไดพ้จิารณาลงมติ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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ภายหลงัจากที�ไดมี้การลงมติเป็นที�เรียบร้อยแลว้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และ

เลขานุการบริษทั ไดเ้รียนเชิญ นายธีรชยั ฉนัทโรจนศิ์ริ ประธานกรรมการ ไดด้าํเนินการประชุมและกล่าวสรุปมติ

ที�ประชุมอีกครั� ง ดงันี�

มติที�ประชุม ที�ประชุมพจิารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั�งกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระทั�ง 3 ท่าน

ตามรายละเอียดขา้งตน้ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษทัตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ�ง

ระเบียบวาระที� 6 พจิารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดเ้ป็น ผูน้าํ

เสนอรายละเอียดใหท้ี�ประชุมไดพ้จิารณา

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั รายงานต่อที�ประชุมว่า ในปีนี� ทาง

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และบาํเหน็จ

กรรมการ ดงันี�

ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน

ประธานกรรมการ 30,000 บาท ต่อ เดือน

กรรมการ 15,000 บาท ต่อ เดือน

สาํหรับกรรมการที�ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะไดร้ับค่าตอบแทนกรรมการเพิ�มเติม ดงันี�

ประธานกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท ต่อ เดือน

กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท ต่อ เดือน

โดยค่าตอบแทนดงักล่าวขา้งตน้ เป็นอตัราเดียวกนักบัปีที�ผา่นมา

ทั�งนี� เนื�องดว้ยในปีที�ผา่นมา บริษทัฯมีผลการดาํเนินงานขาดทนุ จึงมีความจาํเป็นตอ้งงดจ่ายเงินบาํเหน็จ

ใหก้บักรรมการทกุท่าน

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ ไดซ้กัถาม

และ เมื�อปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามจึงไดเ้สนอที�ประชุมไดพ้จิารณาลงมติ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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มติที�ประชุม ที�ประชุมพจิารณาแลว้มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ และงดจ่ายเงินบาํเหน็จใหก้บั

กรรมการ ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�

เห็นดว้ย 712,768,436 เสียง

ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง

งดออกเสียง 900 เสียง

ระเบียบวาระที� 7 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับ

รอบระยะเวลาดาํเนินงานปี 2564

ประธาน ไดม้อบหมายให้ นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน

เป็นผูน้าํเสนอรายละเอียดที�เกี�ยวขอ้งใหผู้ถื้อหุน้ไดรั้บทราบเพื�อประกอบการพจิารณา

นางบุศรินทร์ สุวรรณรัตน์ รายงานต่อที�ประชุมว่า โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที�ประชุม

คณะกรรมการบริษทัไดเ้ห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั�ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขที� 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต เลขที� 5599 และ/หรือ

นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7764 นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที�

5128 และ/หรือนายจุมพฏ ไพรรัตนากร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 7645 และ/หรือ น.ส.สุภาภรณ์ มั�งจิตร

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 8125 แห่ง บริษทั สอบบญัชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั�นแนล จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของ

บริษทัสาํหรับงวดการดาํเนินงานประจาํปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีรวมทั�งสิ�นไม่เกิน 1,640,000 บาท

และเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั บีเคดี เรียลเอสเตท จาํกดั (บริษทัยอ่ย) โดยมีค่าตอบแทนการสอบบญัชีรวมทั�งสิ�นไม่

เกิน 60,000 บาท ซึ� งเท่ากบัปีที�ผ่านมา ทั�งนี� ในกรณีที�มีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีตามปกติให้คณะกรรมการ

บริษทัมีอาํนาจในการพิจารณาค่าใชจ่้ายที�เกี�ยวขอ้งเป็นกรณีๆไป

ทั�งนี� สาํนกังานสอบบญัชี และผูส้อบบญัชีตามรายนามดงักล่าวขา้งตน้ ไม่มีความสัมพนัธ์ และไม่มีส่วนได้

เสีย กบับริษทั/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด

ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุ้นไดซ้ักถาม และ เมื�อปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดซักถามคาํถามใด ๆ ประธาน

เสนอที�ประชุมไดพ้จิารณาลงมติ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนการสอบ

บญัชีสาํหรับปี 2564 ตามรายละเอียดขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี�

เห็นดว้ย 712,769,336 เสียง

ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง

งดออกเสียง -0- เสียง

ระเบียบวาระที� 8 เรื�องอื�นๆ

ประธาน ไดส้อบถามวา่ มีผูถื้อหุน้ใดจะเสนอเรื�องอื�นๆ อีกหรือไม่

และ เมื�อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�นๆ อีก ประธาน ไดก้ล่าวเชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้ ไดส้อบถาม หรือ แสดงความ

คิดเห็น

ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามคาํถาม ดงันี�

ขอทราบทิศทางและแผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ เพื�อเพิ�มรายไดแ้ละใหมี้กาํไรสุทธิอยา่งต่อเนื�อง และ

บริษทัฯมีแนวโนม้ดาํเนินธุรกิจใหม่ๆในอนาคตหรือไม่

นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงันี�

ขอเรียนท่านผูถื้อหุ้นว่า บริษทัฯไดเ้ขา้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2556 และมีนโยบาย

การเติบโต ปีละ 20% ต่อเนื�องอยา่งนอ้ย 5 ปี ซึ� งบริษทัฯสามารถดาํเนินการไดต้ามเป้าหมายที�วางไว้ จากปี พ.ศ. 2556

-2561 บริษทัฯมีรายไดเ้ติบโตขึ�นมาถึง 106% และมีผูถื้อหุน้เพิ�มขึ�นอยา่งต่อเนื�อง ส่วนในปี พ.ศ. 2562 เป็นปีที�บริษทั

ฯมีการปรับกลยทุธ์การดาํเนินงาน เพื�อเสริมสร้างรายไดแ้ละกาํไรของบริษทัฯใหม้ากขึ�น แต่ในปี พ.ศ. 2563 ไดเ้กิด

วิกฤตการณ์ Covid-19 ที�ทุกคนบนโลกไม่มีใครคาดคิด ส่งผลกระทบกบัธุรกิจไปทั�วโลก และมีการชะลอการลงทุน

อย่างต่อเนื�อง อย่างไรก็ตาม ณ ปัจจุบนั บริษทัฯมี BL ในมืออยู่ที� จาํนวน 1.4 พนัลา้น ซึ� งบริษทัฯคาดการณ์ว่า จะ

สามารถทาํรายไดแ้ละกาํไรจากงานที�มีอยูไ่ด้

ตวัแทนสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามคาํถามเพิ�มเติม ดงันี�

พนกังานของบริษทัฯตอ้งทาํงานแบบWork From Home หรือไม่ และถา้ทาํมีผลกระทบต่อการทาํงานหรือ

คุณภาพงานหรือไม่อยา่งไร

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริษทั ไดต้อบขอ้ซกัถามเพิ�มเติม ดงันี�

ตอนนี�บริษทัฯยงัไม่มีนโยบายใหพ้นกังานทาํงานแบบ Work From Home แต่สิ�งที�บริษทัฯไดรั้บผลกระทบ

จากวกิฤตการณ์ Covid-19 คือ การดาํเนินงานในโครงการต่างๆ จากมาตรการห้ามเคลื�อนยา้ยแรงงานต่างดา้วขา้มเขต

อยา่งไรก็ตาม บริษทัฯมีมาตรการในการจดัสรรพื�นที�ทาํงานใหก้บัพนกังาน มีการพน่ยาฆ่าเชื�อโรคเป็นประจาํ มีการ

แบ่งเวลาพกัเบรก/พกัรับประทานอาหาร เพื�อลดความแออดั และลดความเสี�ยงในสถานการณ์ปัจจุบนั ตามนโยบาย

ของภาครัฐ

และเมื�อปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ สอบถาม คาํถาม หรือ แสดงความคิดเห็น เพิ�มเติม ประธาน จึงไดก้ล่าวปิด

ประชุม

ปิดประชุม เวลา 11.00 น.

_______ธีรชยั ฉนัทโรจนศิ์ริ_______ ประธานที�ประชุม

(ศ.เกียรติคุณ นพ.ธีรชยั ฉนัทโรจนศิ์ริ)

___กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ____ ผูบ้นัทึกการประชุม

(นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ)

กรรมการและเลขานุการบริษทั

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1
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รายงานประจาํปี 2564 และงบการเงนิงวดประจาํปี 2564

(One Report)

ในรูปแบบ QR Code

(โปรดสแกนQR Code ในแบบฟอรม์)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
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รายงานประจาํปี 2564 และงบการเงนิงวดประจาํปี 2564
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(โปรดสแกนQR Code ในแบบฟอรม์)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 2
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ประวัตโิดยสังเขปของบุคคลที�ได้รับการเสนอชื�อแต่งตั�ง

ใหก้ลับมาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3
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ประวัติกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อแต่งตั�ง

ชื�อ – นามสกลุ : วา่ที�เรอือากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกลุบตุร

ดาํรงตาํแหนง่ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

อายุ : 66 ปี

วฒุิการศึกษา : - ปรญิญาโทสาขารฐัศาสตรม์หาบณัฑิต

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- ปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวเครื�องกล)

โรงเรยีนนายเรอือากาศ

อบรม : - หลกัสตูร Directors Accreditation Program

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที� 54

ประวตัิการทาํงาน (5 ปี) : - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2555 – ปัจจบุนั)

- กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.ทา่อากาศยานไทย (2554 – 2555)

- ผอ.ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ บมจ.ทา่อากาศยานไทย (2550 - 2553)

- กรรมการอาํนวยการ สนง.ธนานเุคราะห์ (2558-ปัจจบุนั)

การถือหุน้ในบรษัิท : -

สดัสว่นการถือหุน้ : -

การมีส่วนไดเ้สีย : ไมม่สีว่นไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครั�งนี �

ยกเวน้วาระการอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนและคา่บาํเหน็จกรรมการ

การเขา้ประชมุในปีที�ผา่นมา : ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เขา้รว่มประชมุจาํนวน 6 ครั�ง จากการประชมุทั�งหมด 7 ครั�ง

กรรมการที�ถกูเสนอชื�อ : ไมไ่ดด้าํรงตาํแหนง่กรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3
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ชื�อ-นามสกลุ : นายศรายธุ แสงจนัทร์

ดาํรงตาํแหนง่ : กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ

อายุ : 59 ปี

วฒุิการศึกษา : - ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรบ์ณัฑติ

(เกียรตินิยมอนัดบั 1) จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปรญิญาโทการจดัการมหาบณัฑิต เคลลอกสกลู

มหาวิทยาลยันอรท์เวสเธอรน์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาเอกการศกึษาเศรษฐศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

อบรม : - หลกัสตูร Management Development Program, Wharton School

SCG รุน่ที� 15 ปี พ.ศ. 2542

- หลกัสตูร Citi - INSEAD CFO, INSEAD, Singapore ปี พ.ศ. 2557 , 2558,

2559 , 2560

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู CMA-GMS รุน่ที� 1

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

- หลกัสตูร The Emerging CFO : Strategic Financial Leadership

Program, Graduate School of Business, Stanford University, USA

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนั วิทยาการตลาดทนุ วตท.รุน่ที� 23

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ที� 11 (วพน.11)

ประวตัิการทาํงาน (5 ปี ) : - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่งานการเงิน

บรษัิท นํ�าตาลมิตรผล จาํกดั (พ.ศ. 2556-ปัจจบุนั)

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน

(พ.ศ.2561 - ปัจจบุนั)

การถือหุน้ในบรษัิท : - หุน้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3
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คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ -

การเขา้ประชมุในปีที�ผา่นมา : ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เขา้รว่มประชมุจาํนวน 6 ครั�ง จากการประชมุทั�งหมด 7 ครั�ง

กรรมการที�ถกูเสนอชื�อ : ไมไ่ดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการที�อาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3





-29-

คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ -

การเขา้ประชมุในปีที�ผา่นมา : ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เขา้รว่มประชมุจาํนวน 6 ครั�ง จากการประชมุทั�งหมด 7 ครั�ง

กรรมการที�ถกูเสนอชื�อ : ไมไ่ดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการที�อาจกอ่ใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3





-30-

ชื�อ – นามสกลุ : นายพนัธว์รศิ มาตยเ์มอืง

ดาํรงตาํแหนง่ : กรรมการ

อายุ : 49 ปี

วฒุิการศึกษา : - ปรญิญาตรี สาขาศิลปศาสตร์

มหาวิทยาลยัราชภฎับา้นสมเด็จ

ประวตัิการทาํงาน (5 ปี) : - กรรมการ บมจ. บางกอก เดค-คอน ) (พ.ศ. 2561 – ปัจจบุนั)

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั�น อนิเตอรเ์นชั�นแนล เอ็ดดเูทนเมนท์

(พ.ศ. 2553 – ปัจจบุนั)

- Creative Production & Design Cirector บจก.โกลด์ สตาร์ กรุป๊ (พ.ศ. 2558 – ปัจจบุนั)

- กรรมการ บจก. รวีโชค (พ.ศ. 2563 - ปัจจบุนั)

- กรรมการ บจก. ไพรม์ซายน์ (พ.ศ. 2560 - ปัจจบุนั)

- Creative Production & Design Cirector บจก.แรป๊ กราฟฟิก (พ.ศ. 2559 – 2561)

- ที�ปรกึษา บจก. พราวด์ ทู ดู (พ.ศ.2558 - 2559)

การถือหุน้ในบรษัิท : - หุน้

คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ -

การเขา้ประชมุในปีที�ผา่นมา : ประชมุคณะกรรมการบรษัิท เขา้รว่มประชมุจาํนวน 7 ครั�ง จากการประชมุทั�งหมด 7 ครั�ง

กรรมการที�ถกูเสนอชื�อ : ไมไ่ดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการหรอืผูบ้รหิารในกิจการที�อาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทาง

ผลประโยชนต์อ่บรษัิทฯ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 3

-31-

เอกสารสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้

ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4
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เอกสารสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้

ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4
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เอกสารสาํหรับการเขา้ร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถอืหุน้มีความประสงคเ์ขา้ร่วมการประชุม E-AGM

โปรดแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื�อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ผ่านระบบนาํส่งเอกสาร สาํหรบัการ

ประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting (Document Registration System for E-Meeting) ดงันี �

• สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นบุคคลธรรมดา – สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนังสือเดินทาง หรือ

สาํเนาเอกสารอื�นซึ�งออกโดยหน่วยงานราชการ ที�ยงัไมห่มดอายุ พรอ้มลงนามรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

• สําหรับผู้ถือหุ้นที�เป็นนิติบุคคล – หนังสือมอบอาํนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะที�ลงนามครบถ้วน พรอ้ม

เอกสารประกอบตามรายละเอียดที�ระบใุนหวัขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ” ในหนา้ถดัไป

ใหบ้รษัิท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที� 7 เมษายน 2565 ผา่นชอ่งทาง ดงันี�

• ชอ่งทางการนาํส่งเอกสารเขา้สูร่ะบบ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 8

2. กรณีผู้ถอืหุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉันทะใหผู้้อื�นเข้าร่วมประชุม E-AGM

สาํหรบัผูถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้รว่มประชมุ E-AGM ได้ ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉนัทะใหบ้คุคลอื�นหรือกรรมการอิสระของ

บรษัิทดงัตอ่ไปนี� เขา้รว่มประชมุและออกเสียงแทน

• นายธีรชยั ฉันทโรจนศ์ริิ กรรมการอสิระ อายุ 71 ปี

ที�อยู่ เลขที� 52 ซอยเย็นจิต 6 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

(กรรมการอสิระขา้งตน้ไมม่สีว่นไดเ้สียพเิศษที�แตกตา่งจากกรรมการคนอื�นๆ ในทกุวาระที�เสนอในการประชมุ

สามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2565 นี �)

ทั�งนี � ขอใหผู้ถื้อหุน้กรอกขอ้ความและลงลายมือชื�อในหนงัสือมอบฉันทะที�บรษัิทไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรอื

สามารถดาวนโ์หลดจากหนงัสือเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ผ่านเว็บไซตบ์ริษัทที� www.bangkokdeccon.com และ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 4
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ส่งหนงัสือมอบฉันทะและสาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที�ระบุดา้นล่างนี �) ใหบ้ริษัท ภายในเวลา

17.00 น. ของวันที� 7 เมษายน 2565 ผา่นชอ่งทาง ดงันี�

• ชอ่งทางการนาํส่งเอกสารเขา้สูร่ะบบ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 8

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1.ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะ

1. หนงัสือมอบฉนัทะที�กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และ

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของ ผูม้อบฉนัทะ และ

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

ของผูร้บัมอบฉนัทะ

2.นิตบุิคคลมอบฉันทะ

1. หนงัสือมอบฉันทะที�กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั�น รวมทั�งตรา

ประทบัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมอืชื�อของผูร้บัมอบฉนัทะ และ

2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซึ�งลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและออกใหไ้ม่

เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และ

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

ของผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั�น (ผูม้อบฉนัทะ) และ

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

ของผูร้บัมอบฉนัทะ
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ส่งหนงัสือมอบฉันทะและสาํเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที�ระบุดา้นล่างนี �) ใหบ้ริษัท ภายในเวลา

17.00 น. ของวันที� 7 เมษายน 2565 ผา่นชอ่งทาง ดงันี�

• ชอ่งทางการนาํส่งเอกสารเขา้สูร่ะบบ ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 8

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ

1.ผู้ถอืหุน้มอบฉันทะ

1. หนงัสือมอบฉนัทะที�กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูม้อบฉนัทะและผูร้บัมอบฉนัทะ และ

2. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรอืสาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของ ผูม้อบฉนัทะ และ

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

ของผูร้บัมอบฉนัทะ

2.นิตบุิคคลมอบฉันทะ

1. หนงัสือมอบฉันทะที�กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื�อของผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลนั�น รวมทั�งตรา

ประทบัของนิติบคุคล (ถา้มี) ของผูม้อบฉนัทะ และลงลายมอืชื�อของผูร้บัมอบฉนัทะ และ

2. หนังสือรบัรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลของผูม้อบฉันทะ ซึ�งลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถกูตอ้งและออกใหไ้ม่

เกิน 1 ปี ก่อนวนัประชมุผูถื้อหุน้ และ

3. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

ของผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันิติบคุคลนั�น (ผูม้อบฉนัทะ) และ

4. สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางที�ยงัไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรบัรองสาํเนาถูกตอ้ง

ของผูร้บัมอบฉนัทะ
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3.บุคคลที�ไมใ่ชส่ญัชาติไทยหรอืนิตบุิคคลจดทะเบยีนต่างชาติ

กรณีที�เอกสารหรือหลกัฐานที�ไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง

เอกสารคาํแปลฉบบัภาษาองักฤษ ซึ�งลงนามรบัรองคาํแปลโดยผูถื้อหุน้ หรอืโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพนันิติบุคคลที�เป็น

ผูถื้อหุน้

หมายเหตุ กรณีผู้ถอืหุน้ที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้ผ่านสื�ออเิลก็ทรอนิกส์ (E - AGM) ของบรษัิทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดย

สง่หนงัสือมอบฉนัทะซึ�งกรอกรายละเอียดครบถว้นแลว้ พรอ้มดว้ยเอกสารหลกัฐานขา้งตน้ ผ่านชอ่งทาง Email : IR@Bangkokdeccon.com

3. ช่องทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคาํแนะนําหรือคําถามที�เกี�ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM

มดีงันี �

3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชมุสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามไดผ้่านระบบการประชุม

E-AGM

3.2 ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามล่วงหนา้ใหบ้ริษัทก่อนวันประชุม โดยส่งให้แก่บริษัทภายในเวลา

17.00 น. ของ วันที� 7 เมษายน 2565 ผ่านชอ่งทาง ตอ่ไปนี�

• ชอ่งทาง Email : IR@Bangkokdeccon.com หรอื

• ชอ่งทางไปรษณีย:์

สาํนกัเลขานกุารบรษัิท

บรษัิท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน)

เลขที� 52/3 หมู่ที� 8 ถนนบางบวัทอง-สพุรรณบรุี

ตาํบลละหาร อาํเภอบางบวัทอง จงัหวดันนทบรุี 11110
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ข้อบังคบัของบริษัท

ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5
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ข้อบังคบัของบริษัท

ในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผู้ถอืหุ้น

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5
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ขอ้บังคับของบริษทัที�เกี�ยวขอ้งกับการประชุมผู้ถอืหุน้

หมวดที� 5

การประชมุผูถื้อหุน้

ขอ้ 40. คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้ีการประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้อย่างนอ้ยปีละหนึ�งครั�ง การประชมุเช่นว่านี �ใหเ้รียกว่า

“ประชมุสามญั” การประชมุสามญัดงักลา่วใหก้ระทาํภายในสี� (4) เดือน ภายหลงัการสิ �นสดุรอบปีทางการ

บญัชีของบรษัิท การประชมุผูถื้อหุน้คราวอื�นๆ ใหเ้รยีกวา่ “ประชมุวิสามญั”

คณะกรรมการจะเรยีกประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ไดส้ดุแต่เห็นสมควร หรอืเมื�อผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรอืหลายคน

ซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่ารอ้ยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั�งหมดจะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือ

ขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชมุผูถื้อหุน้เป็นการประชมุวิสามญัเมื�อใดก็ไดแ้ต่ตอ้งระบเุรื�องและเหตผุลใน

การที�ขอใหเ้รียกประชมุไวใ้หช้ัดเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี � คณะกรรมการตอ้งจัดใหม้ีการ

ประชมุผูถื้อหุน้ภายในสี�สิบหา้(45)วนั นบัแตว่นัที�ไดร้บัหนงัสือจากผูถื้อหุน้

ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชมุภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั�งหลาย

ซึ�งเขา้ชื�อกนั หรอื ผูถื้อหุน้คนอื�นๆรวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ั�น จะเรยีกประชมุเองก็ไดภ้ายในสี�สิบ

หา้ (45) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี�ใหถื้อว่าเป็นการประชมุผูถื้อหุน้ที�

คณะกรรมการเรยีกประชมุโดยบรษัิทจะรบัผิดชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นที�เกิดจากการจดัใหม้ีการประชมุและ

อาํนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที�ปรากฏวา่การประชมุผูถื้อหุน้ที�เป็นการเรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามครั�งใด จาํนวน

ผูถื้อหุน้ซึ�งมารว่มประชมุไม่ครบเป็นองคป์ระชมุตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 42 ผูถื้อหุน้ตามวรรคสามตอ้งรว่มกนั

รบัผิดชอบชดใชค้า่ใชจ้า่ยที�เกิดจากการจดัใหมี้การประชมุในครั�งนั�นใหแ้ก่บรษัิท

ขอ้ 41. ในการเรยีกประชมุผูถื้อหุน้ ใหค้ณะกรรมการจดัทาํเป็นหนงัสือนดัประชมุระบุ สถานที� วนั เวลา ระเบียบ

วาระการประชมุ และเรื�องที�จะเสนอตอ่ที�ประชมุ พรอ้มดว้ยรายละเอยีดตามสมควร และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้

และนายทะเบียนทราบไมน่อ้ยกวา่ 7 (เจ็ด) วนัก่อนวนัประชมุ หรอืโฆษณาคาํบอกกลา่วนดัประชมุใน

หนงัสือพิมพต์ิดตอ่กนั 3 (สาม) วนัก่อนวนั ประชมุไมน่อ้ยกวา่ 3 (สาม) วนั

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5
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ขอ้ 42. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุม ไม่นอ้ยกว่า 25

(ยี�สิบหา้) คน หรอืไมน่อ้ยกว่า กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด และจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้ ไม่นอ้ยกว่า

หนึ�ง ในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั�งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อ

หุน้ครั�งใด เมื�อล่วงเวลานดั ไปแลว้ ถึงหนึ�งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้รว่ม ประชมุไม่ครบองคป์ระชุม

ตามที�กาํหนดไว้ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็น อนัระงบัไป ถา้

การประชมุผูถื้อหุน้นั�นมิใช่เป็นการประชมุเพราะผูถื้อหุน้เป็นผูร้อังขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้ง่หนงัสือ

นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั�งหลงันี �ไม่บงัคบัว่าจะตอ้ง

ครบองคป์ระชมุ

ขอ้ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี รอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�ง เป็น

ประธานในที�ประชมุ ในการออกเสียง ลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่า จาํนวนหุน้ที�ตนถืออยู่โดยถือ

ว่า หุน้หนึ�งมีหนึ�งเสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า 5 คน รอ้ง

ขอและที�ประชมุลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลง คะแนนลบันั�นใหเ้ป็นไป

ตามที�ประธานในที�ประชมุกาํหนด

ขอ้ 44. มติของที�ประชมุผูถื้อหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี�

44.1 ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มคีะแนน

เสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นเสียงหนึ�งเป็น เสียงชี �ขาด

44.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี� ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมา

ประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททั�งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น

(ข) การซื �อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื�นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรอื บางส่วนที�สาํคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5
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ขอ้ 42. ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถ้ามี) มาประชุม ไม่นอ้ยกว่า 25

(ยี�สิบหา้) คน หรอืไมน่อ้ยกว่า กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั�งหมด และจะตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัได้ ไม่นอ้ยกว่า

หนึ�ง ในสามของจาํนวนหุน้ที�จาํหนา่ยไดท้ั�งหมด จงึจะเป็นองคป์ระชมุ ในกรณีที�ปรากฏว่าการประชมุผูถื้อ

หุน้ครั�งใด เมื�อล่วงเวลานดั ไปแลว้ ถึงหนึ�งชั�วโมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซึ�งมาเขา้รว่ม ประชมุไม่ครบองคป์ระชุม

ตามที�กาํหนดไว้ หากวา่การประชมุผูถื้อหุน้ไดเ้รยีกนดัเพราะผูถื้อหุน้รอ้งขอการประชมุเป็น อนัระงบัไป ถา้

การประชมุผูถื้อหุน้นั�นมิใช่เป็นการประชมุเพราะผูถื้อหุน้เป็นผูร้อังขอ ใหน้ดัประชมุใหม่ และใหส้ง่หนงัสือ

นดัประชมุไปยงัผูถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า 7 (เจ็ด) วนั ก่อนวนัประชมุ ในการประชมุครั�งหลงันี �ไม่บงัคบัว่าจะตอ้ง

ครบองคป์ระชมุ

ขอ้ 43. ประธานกรรมการเป็นประธานของที�ประชุมผูถื้อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่

สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มี รอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหนา้ที�ได้ ใหผู้ถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุเลือกผูถื้อหุน้คนหนึ�ง เป็น

ประธานในที�ประชมุ ในการออกเสียง ลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่า จาํนวนหุน้ที�ตนถืออยู่โดยถือ

ว่า หุน้หนึ�งมีหนึ�งเสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผย เวน้แตผู่ถื้อหุน้ไมน่อ้ยกว่า 5 คน รอ้ง

ขอและที�ประชมุลงมติใหล้งคะแนนลบัก็ใหล้งคะแนนลบั ส่วนวิธีการออกเสียงลง คะแนนลบันั�นใหเ้ป็นไป

ตามที�ประธานในที�ประชมุกาํหนด

ขอ้ 44. มติของที�ประชมุผูถื้อหุน้นั�นใหป้ระกอบดว้ยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี�

44.1 ในกรณีปกติ ใหถื้อเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถา้มคีะแนน

เสียงเทา่กนั ใหป้ระธานในที�ประชมุออกเสียงเพิ�มขึ �นเสียงหนึ�งเป็น เสียงชี �ขาด

44.2 ในกรณีดงัตอ่ไปนี� ใหถื้อคะแนนเสียงไมน่อ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียง ทั�งหมดของผูถื้อหุน้ซึ�งมา

ประชมุและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรอืโอนกิจการของบรษัิททั�งหมดหรอืบางสว่นที�สาํคญัใหแ้ก่บคุคลอื�น

(ข) การซื �อหรอืรบัโอนกิจการของบรษัิทอื�นหรอืบรษัิทเอกชนมาเป็นของบรษัิท

(ค) การทาํ แกไ้ข หรอืเลิกสญัญาเกี�ยวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษัททั�งหมดหรอื บางส่วนที�สาํคญั การ

มอบหมายให้บุคคลอื�นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื�น โดยมี

วตัถปุระสงคจ์ะแบง่กาํไรขาดทนุกนั

(ง) การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบรคิณหส์นธิหรอืขอ้บงัคบัของบรษัิท

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5
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(จ) การเพิ�มทนุ การลดทนุ การออกหุน้กู้ หรอืหุน้กูช้นดิแปรสภาพเป็นหุน้สามญั ไดก้ารออกหุน้บรุมิสิทธิ

หรอืหุน้บรุมิสิทธิชนดิแปรสภาพเป็นหุน้สามญัไดก้ารออกหลกัทรพัยช์นิดอื�น ตามบทบญัญัติของกฏ

หมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยก์ารออกใบสาํคญัแสดงสิทธิในการจองซื �อหุน้ทกุชนิด

(ฉ) การควบ หรอืเลิกบรษัิท

ขอ้ 45. กิจการอนัที�ประชมุสามญัประจาํปีพงึกระทาํดงันี �

45.1 พจิารณารบัทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอตอ่ที�ประชมุแสดงถงึผลการดาํเนินงานของบรษัิท

ในรอบปีที�ผ่านมา

45.2 พจิารณาและอนมุตัิงบดลุ และบญัชกีาํไรขาดทนุ

45.3 พจิารณาจดัสรรเงินกาํไร และจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทนุสาํรอง

45.4 เลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกาํหนดคา่ตอบแทน

45.5 เลือกตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี

45.6 กิจการอื�น ๆ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 5
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หนังสอืมอบฉันทะ

(แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)

และ ใบประจาํต่อ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที�...........................................................................

วนัที� .......... เดือน................................ พ.ศ. .................

(1) ขา้พเจา้ ............................................................................................สญัชาต.ิ.........................อยูท่ี�………….. .........................

ถนน .................................... ตาํบล / แขวง .............................................................อาํเภอ / เขต.....................................................................

จงัหวดั...................................................

(2) เป็นผูถื้อหุน้ บรษิัท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม.............................หุน้และออกเสียงลงคะแนนได้

เท่ากบั............................เสียง ดงันี �

หุน้สามญั.......................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสียง

หุน้บรุมิสิทธิ....................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั........................เสยีง

(3) ขอมอบฉนัทะให้

( )............................................................อาย.ุ.........ปี อยู่บา้นเลขที� ...............................ถนน..............................................ตาํบล/

แขวง................................................อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์....................................

( )............................................................อาย.ุ.........ปี อยู่บา้นเลขที� ...............................ถนน..............................................ตาํบล/

แขวง................................................อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์....................................

( )............................................................อาย.ุ.........ปี อยู่บา้นเลขที� ...............................ถนน..............................................ตาํบล/

แขวง................................................อาํเภอ/เขต...................................จงัหวดั..............................รหสัไปรษณีย.์....................................

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัประจาํปี

ผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2565 ในวนัที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ หรอื ที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และ สถานที�อื�นดว้ย

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนั�น ใหถื้อเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

ลงชื�อ......................................................ผูม้อบฉนัทะ

(..................................................)

ลงชื�อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ

(..................................................)

ลงชื�อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ

(..................................................)

ลงชื�อ......................................................ผูร้บัมอบฉนัทะ

(..................................................)

หมายเหตุ ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไมส่ามารแบง่แยกจาํนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

อากร

แสตมป์

20 บาท

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที�...........................................................................

วนัที� .......... เดือน................................ พ.ศ. .................

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................................สญัชาต.ิ.........................................

อยู่ที� ......................................................,................... ถนน ............................................................. ตาํบล / แขวง ............................

อาํเภอ / เขต............................................................ จงัหวดั........................................................

(2) เป็นผูถื้อหุน้ บรษิัท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม.....................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนได้

เท่ากบั.....................................เสียง ดงันี �

หุน้สามญั......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..................................เสยีง

หุน้บรุมิสทิธิ...................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง

(3) ขอมอบฉนัทะให้

( ) ศ.เกียรติคณุ นพ.ธีรชยั ฉนัทโรจนศิ์ริ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี ที�อยู่ 52 ซ.เย็นจติ 6

แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หรือ

( )............................................................อาย.ุ.........ปี อยู่บา้นเลขที�..................ถนน......................................ตาํบล/

แขวง..............................อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั�งที�

1/2565 ในวนัที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรอื ที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และ สถานที�อื�นดว้ย

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนั�น ใหถื้อเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี �

วาระที� 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 2 รบัทราบรายงานประจาํปี 2564 (One Report) ซึ�งรวมถงึรายงานของคณะ กรรมการที�แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีที�

ผา่นมา

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

อากร

แสตมป์

20 บาท

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที�...........................................................................

วนัที� .......... เดือน................................ พ.ศ. .................

(1) ขา้พเจา้ ................................................................................................................สญัชาต.ิ.........................................

อยู่ที� ......................................................,................... ถนน ............................................................. ตาํบล / แขวง ............................

อาํเภอ / เขต............................................................ จงัหวดั........................................................

(2) เป็นผูถื้อหุน้ บรษิัท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนทั�งสิ �นรวม.....................................หุน้และออกเสียงลงคะแนนได้

เท่ากบั.....................................เสียง ดงันี �

หุน้สามญั......................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ทา่กบั..................................เสยีง

หุน้บรุมิสทิธิ...................................หุน้ ออกเสยีงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั..................................เสียง

(3) ขอมอบฉนัทะให้

( ) ศ.เกียรติคณุ นพ.ธีรชยั ฉนัทโรจนศิ์ริ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี ที�อยู่ 52 ซ.เย็นจติ 6

แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

หรือ

( )............................................................อาย.ุ.........ปี อยู่บา้นเลขที�..................ถนน......................................ตาํบล/

แขวง..............................อาํเภอ/เขต.................................จงัหวดั.....................................รหสัไปรษณีย.์........................

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้เพื�อเขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ครั�งที�

1/2565 ในวนัที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกส์ หรอื ที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และ สถานที�อื�นดว้ย

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะกระทาํไปในการประชมุนั�น ใหถื้อเสมอืนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี �

วาระที� 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 2 รบัทราบรายงานประจาํปี 2564 (One Report) ซึ�งรวมถงึรายงานของคณะ กรรมการที�แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีที�

ผา่นมา

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

อากร

แสตมป์

20 บาท

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี �ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไมถ่กูตอ้ง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณา

หรอืลงมติในเรื�องใดนอกเหนอืจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ

พจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

ลงชื�อ___________________________ผูม้อบฉนัทะ

(_________________________)

ลงชื�อ___________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

(_________________________)

ลงชื�อ___________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

(_________________________)

ลงชื�อ___________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

(_________________________)

หมายเหตุ

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินงวดประจาํปีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไร และจา่ยเงินปันผล

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 5 พจิารณาอนมุตัิการแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ

พจิารณาอนมุตัิการแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ ดงันี �

5.1 วา่ที�เรอือากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกลุบตุร

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

5.2 นายสรายธุ แสงจนัทร์

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

5.3 นายพนัธว์รศิ มาตยเ์มอืง

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 6 พจิารณาอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 7 พจิารณาอนมุตัิการแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรบัรอบระยะเวลาดาํเนินงานปี 2565

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ (ถา้ม)ี

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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(5) การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี �ใหถื้อว่าการลงคะแนนเสียงนั�นไมถ่กูตอ้ง

และไมใ่ชเ่ป็นการลงคะแนนของขา้พเจา้ในฐานะผูถื้อหุน้

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวห้รอืระบไุวไ้มช่ดัเจนหรอืในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณา

หรอืลงมติในเรื�องใดนอกเหนอืจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถึงกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงหรอืเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสีทิธิ

พจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไมอ่อกเสยีงตามที�ขา้พเจา้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะใหถื้อ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

ลงชื�อ___________________________ผูม้อบฉนัทะ

(_________________________)

ลงชื�อ___________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

(_________________________)

ลงชื�อ___________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

(_________________________)

ลงชื�อ___________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

(_________________________)

หมายเหตุ

1. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะจะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบง่แยกจาํนวนหุน้

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้

2. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบ

ฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค

แบบที�ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแต่งตั�งใหค้ัสโตเดยีนในประเทศไทย

เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

เขียนที�

วนัที� เดือน พ.ศ. __________

(1) ขา้พเจา้ สาํนกังานตั�งอยู่เลขที� ถนน ________

ตาํบล/แขวง __ __ อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ ________

ในฐานะผูป้ระกอบธุรกิจเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ (Custodian) ใหก้บั ซึ�งเป็น

ผูถื้อหุน้ของ บรษัิท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) โดยถือหุน้จาํนวนรวมทั�งสิ �น หุน้ และออกเสียงลงคะแนนไดเ้ท่ากบั เสียง

(2) ขอมอบฉนัทะให้

 1. อายุ ปี อยู่บา้นเลขที�_______ ถนน ตาํบล/แขวง

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรอื

 2. อายุ ปี อยู่บา้นเลขที� ถนน ตาํบล/แขวง

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์ หรอื

 3. อายุ ปี อยู่บา้นเลขที� ถนน ตาํบล/แขวง

อาํเภอ/เขต จงัหวดั รหสัไปรษณีย์

คนหนึ�งคนใดเพยีงคนเดียวเป็นผูแ้ทนของขา้พเจา้ เพื�อเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ ในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้

ครั�งที� 1/2565 ในวนัที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส์ หรอืที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย

(3) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนในครั�งนี � ดงันี �

 มอบฉนัทะตามจาํนวนหุน้ทั�งหมดที�ถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

 มอบฉนัทะบางสว่น คือ หุน้สามญั หุน้ และมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสยีง

(4) ขา้พเจา้ขอมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนแทนขา้พเจา้ในการประชมุครั�งนี � ดงันี �

วาระที� 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2564

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

อากร

แสตมป์

20 บาท

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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วาระที� 2 รบัทราบรายงานประจาํปี 2564 (One Report) ซึ�งรวมถงึรายงานของคณะ กรรมการที�แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีที�

ผา่นมา

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินงวดประจาํปีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไร และจา่ยเงนิปันผล

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 5 พจิารณาอนมุตัิการแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ

พจิารณาอนมุตัิการแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ ดงันี �

5.1 วา่ที�เรอือากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกลุบตุร

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

5.2 นายศรายธุ แสงจนัทร์

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

5.3 นายพนัธว์รศิ มาตยเ์มอืง

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 6 พจิารณาอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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วาระที� 2 รบัทราบรายงานประจาํปี 2564 (One Report) ซึ�งรวมถงึรายงานของคณะ กรรมการที�แสดงถึงผลการดาํเนินงานของบรษิัทในรอบปีที�

ผา่นมา

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 3 พิจารณาอนมุตัิงบการเงินงวดประจาํปีสิ �นสดุ วนัที� 31 ธนัวาคม 2564

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 4 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไร และจา่ยเงนิปันผล

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 5 พจิารณาอนมุตัิการแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ

พจิารณาอนมุตัิการแตง่ตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกาํหนดตามวาระ ดงันี �

5.1 วา่ที�เรอือากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกลุบตุร

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

5.2 นายศรายธุ แสงจนัทร์

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

5.3 นายพนัธว์รศิ มาตยเ์มอืง

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 6 พจิารณาอนมุตัิการกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข ) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง
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วาระที� 7 พจิารณาอนมุตัิการแตง่ตั�งผูส้อบบญัชีและกาํหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีสาํหรบัรอบระยะเวลาดาํเนินงานปี 2565

(ก) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นควร

(ข) ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องขา้พเจา้ดงันี �

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสยีง

วาระที� 8 เรื�องอื�นๆ (ถา้ม)ี

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้บัมอบฉนัทะในวาระใดที�ไมเ่ป็นไปตามที�ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะนี � ใหถื้อวา่การลงคะแนนเสียงนั�น

ไมถ่กูตอ้ง และไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้

(6) ในกรณีที�ขา้พเจา้ไมไ่ดร้ะบคุวามประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรอืระบไุวไ้มช่ดัเจน หรอืในกรณีที�ที�ประชมุมีการพิจารณา หรอืลง

มติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบไุวข้า้งตน้ รวมถงึกรณีที�มีการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง หรอืเพิ�มเติมขอ้เท็จจรงิประการใด ใหผู้ร้บัมอบฉันทะมสิีทธิ

พจิารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร

กิจการใดที�ผูร้บัมอบฉนัทะไดก้ระทาํไปในการประชมุ เวน้แตก่รณีที�ผูร้บัมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้พเจา้ระบไุวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ ใหถื้อ

เสมือนวา่ขา้พเจา้ไดก้ระทาํเองทกุประการ

ลงชื�อ ผูม้อบฉนัทะ

( )

ลงชื�อ ผูร้บัมอบฉนัทะ

( )

ลงชื�อ ผูร้บัมอบฉนัทะ

( )

ลงชื�อ ผูร้บัมอบฉนัทะ

( )

หมายเหตุ

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค นี �ใชเ้ฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุน้ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็นผูล้งทนุตา่งประเทศ และแตง่ตั�งใหค้สัโตเดียน

(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ใหเ้ท่านั�น

2. หลกัฐานที�ตอ้งแนบพรอ้มกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ

– หนงัสือมอบอาํนาจจากผูถื้อหุน้ใหค้สัโตเดียน (Custodian) เป็นผูด้าํเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน

– หนงัสือยืนยนัวา่ผูล้งนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนไดร้บัอนญุาตประกอบธุรกิจคสัโตเดียน (Custodian)

3. ผูถื้อหุน้ที�มอบฉนัทะ จะตอ้งมอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบง่แยกจาํนวนหุน้ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได ้

4. ในกรณีที�มีวาระที�จะพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระที�ระบไุวข้า้งตน้ ผูม้อบฉนัทะสามารถระบเุพิ�มเติมไดใ้นใบประจาํตอ่แบบ

หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาํตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2565 ใน

วนัที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสห์รอื ที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย

วาระที� เรื�อง

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงันี �

 เห็นดว้ย เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสียง เสียง

วาระที� เรื�อง

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงันี �

 เห็นดว้ย เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสียง เสียง

วาระที� เรื�อง

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงันี �

 เห็นดว้ย เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสียง เสียง

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณ์ และเป็นความจรงิทกุประการ

ลงชื�อ___________________________ผูม้อบฉนัทะ ลงชื�อ_________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

( ) ( )

วนัที�____/____/____ วนัที�____/____/____

ลงชื�อ___________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื�อ_________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

( ) ( )

วนัที�____/____/____ วนัที�____/____/____

สิ�งที�ส่งมาด้วย 6
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ใบประจาํตอ่แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผูถื้อหุน้ของ บรษิัท บางกอก เดค-คอน จาํกดั (มหาชน) ในการประชมุสามญัประจาํปีผูถื้อหุน้ ครั�งที� 1/2565 ใน

วนัที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเลก็ทรอนิกสห์รอื ที�จะพงึเลื�อนไปในวนั เวลา และสถานที�อื�นดว้ย

วาระที� เรื�อง

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงันี �

 เห็นดว้ย เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสียง เสียง

วาระที� เรื�อง

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงันี �

 เห็นดว้ย เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสียง เสียง

วาระที� เรื�อง

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ไดท้กุประการตามที�เห็นสมควร

 ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะมสิีทธิพิจารณาและลงมติแทนขา้พเจา้ ดงันี �

 เห็นดว้ย เสยีง  ไมเ่ห็นดว้ย เสยีง  งดออกเสียง เสียง

ขา้พเจา้ขอรบัรองวา่ รายการในใบประจาํตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูตอ้งบรบิรูณ์ และเป็นความจรงิทกุประการ

ลงชื�อ___________________________ผูม้อบฉนัทะ ลงชื�อ_________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

( ) ( )

วนัที�____/____/____ วนัที�____/____/____

ลงชื�อ___________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ ลงชื�อ_________________________ผูร้บัมอบฉนัทะ

( ) ( )

วนัที�____/____/____ วนัที�____/____/____
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รายชื�อกรรมการอสิระของบริษัท

ที�เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ

ในการประชุมผู้ถอืหุน้

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7
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รายชื�อกรรมการอิสระของบริษัทที�เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุน้

ชื�อ – นามสกลุ : ศ.เกียรติคณุ นพ.ธีรชยั ฉันทโรจนศ์ิริ

ที�อยู่ : 52 ซ.เย็นจิต 6 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

ดาํรงตาํแหนง่ : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

อายุ : 71 ปี

วฒุิการศึกษา : - Certificate in Anesthesiology and Critical

Care Medicine, The Johns Hopkins

University School of Medicine, U.S.A.

- แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ ม.มหิดล

- วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ ม.มหิดล

อบรม : - ประกาศนียบตัรการอบรมแพทยป์ระจาํบา้นกมุารเวชศาสตรปี์ที� 4

(Fellow สาขาโรคทางระบบหายใจในเด็ก) คณะแพทยศ์าสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

- วฒุิบตัรแสดงความรูห้รอืความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

แพทยสภา (สาขากมุารเวชศาสตร)์ แพทยสภา

- ประกาศนียบตัรชั�นสงูทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก (กมุารเวชศาสตร)์

บณัฑิตวิทยาลยั ม.มหดิล

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7
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รายชื�อกรรมการอิสระของบริษัทที�เป็นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอืหุน้

ชื�อ – นามสกลุ : ศ.เกียรติคณุ นพ.ธีรชยั ฉันทโรจนศ์ิริ

ที�อยู่ : 52 ซ.เย็นจิต 6 แขวงทุ่งวดัดอน เขตสาทร

กรุงเทพมหานคร

ดาํรงตาํแหนง่ : ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการอิสระ

อายุ : 71 ปี

วฒุิการศึกษา : - Certificate in Anesthesiology and Critical

Care Medicine, The Johns Hopkins

University School of Medicine, U.S.A.

- แพทยศ์าสตรบ์ณัฑติ ม.มหิดล

- วิทยาศาสตรบ์ณัฑติ ม.มหิดล

อบรม : - ประกาศนียบตัรการอบรมแพทยป์ระจาํบา้นกมุารเวชศาสตรปี์ที� 4

(Fellow สาขาโรคทางระบบหายใจในเด็ก) คณะแพทยศ์าสตร์ ร.พ.รามาธิบดี

- วฒุิบตัรแสดงความรูห้รอืความชาํนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ

แพทยสภา (สาขากมุารเวชศาสตร)์ แพทยสภา

- ประกาศนียบตัรชั�นสงูทางวิทยาศาสตรก์ารแพทยค์ลินิก (กมุารเวชศาสตร)์

บณัฑิตวิทยาลยั ม.มหดิล
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ประวตัิการทาํงาน (5 ปี) : - ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสถาบนัโรคไตรภมูริาชนครนิทร ์ (พ.ศ.2554-ปัจจบุนั)

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (พ.ศ.2561-ปัจจบุนั)

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (ปัจจบุนั)

การถือหุน้ในบรษัิท : - หุน้

สดัสว่นการถือหุน้ : รอ้ยละ -

การมีส่วนไดเ้สีย : ไมม่สีว่นไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครั�งนี �

ยกเวน้วาระการอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนและคา่บาํเหน็จกรรมการ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7
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ชื�อ-นามสกลุ : ดร.เขียน วงศส์รุยี ์

ที�อยู่ : 164 ถ.เทศบาลนิมติรเหนอื

แขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร

ดาํรงตาํแหนง่ : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

อายุ : 82 ปี

วฒุิการศึกษา : - วศบ.ไฟฟา้กาํลงั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- Ph.D in Electrical Engineering University of British Columbia,Canada

อบรม - ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ DCP

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

ประวตัิการทาํงาน (5 ปี ) : - กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2554-ปัจจบุนั)

- กรรมการ บมจ.ยเูนี�ยนปิโตรเคมีคอล (2549 - ปัจจบุนั)

การถือหุน้ในบรษัิท : - หุน้

คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ -

การมีส่วนไดเ้สีย : ไมม่สีว่นไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครั�งนี �

ยกเวน้วาระการอนมุตัิจา่ยคา่ตอบแทนและคา่บาํเหน็จกรรมการ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7
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ประวตัิการทาํงาน (5 ปี) : - ผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลสถาบนัโรคไตรภมูริาชนครนิทร ์ (พ.ศ.2554-ปัจจบุนั)

- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (พ.ศ.2561-ปัจจบุนั)

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (ปัจจบุนั)

การถือหุน้ในบรษัิท : - หุน้

สดัสว่นการถือหุน้ : รอ้ยละ -

การมีส่วนไดเ้สีย : ไมม่สีว่นไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครั�งนี �

ยกเวน้วาระการอนมุตัิจ่ายคา่ตอบแทนและคา่บาํเหน็จกรรมการ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7

-51-

ชื�อ-นามสกลุ : ดร.เขียน วงศส์รุยี ์

ที�อยู่ : 164 ถ.เทศบาลนิมติรเหนอื

แขวงลาดยาว

เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร

ดาํรงตาํแหนง่ : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ
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วฒุิการศึกษา : - วศบ.ไฟฟา้กาํลงั จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- Ph.D in Electrical Engineering University of British Columbia,Canada

อบรม - ประกาศนียบตัรพฒันากรรมการ DCP

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

ประวตัิการทาํงาน (5 ปี ) : - กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2554-ปัจจบุนั)

- กรรมการ บมจ.ยเูนี�ยนปิโตรเคมีคอล (2549 - ปัจจบุนั)

การถือหุน้ในบรษัิท : - หุน้

คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ -

การมีส่วนไดเ้สีย : ไมม่สีว่นไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครั�งนี �

ยกเวน้วาระการอนมุตัิจา่ยคา่ตอบแทนและคา่บาํเหน็จกรรมการ
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-52-

ชื�อ-นามสกลุ : วา่ที�เรอือากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกลุบุตร

ที�อยู่ : 30/1 ซ.อารยีส์มัพนัธ์ 3 ถ.พหลโยธิน

แขวงพญาไท เขตพญาไท

กรุงเทพมหานคร

ดาํรงตาํแหนง่ : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

อายุ : 66 ปี

วฒุิการศึกษา : - ปรญิญาโทสาขารฐัศาสตรม์หาบณัฑิต มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์

- ปรญิญาตรสีาขาวิทยาศาสตรบ์ณัฑิต (วิศวเครื�องกล)

โรงเรยีนนายเรอือากาศ

อบรม : - หลกัสตูร Directors Accreditation Program

สมาคมสง่เสรมิสถาบนักรรมการบรษัิทไทย

- หลกัสตูร วิทยาลยัป้องกนัราชอาณาจกัร รุน่ที� 54

ประวตัิการทาํงาน (5 ปี) : - กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2555 – ปัจจบุนั)

- กรรมการผูอ้าํนวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (2554 – 2555)

- ผอ.ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บมจ.ทา่อากาศยานไทย (2550 - 2553)

- กรรมการอาํนวยการ สนง.ธนานเุคราะห์ (2558-ปัจจบุนั)

การถือหุน้ในบรษัิท : - หุน้

คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ -

การมีส่วนไดเ้สีย : ไมม่สีว่นไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครั�งนี �

ยกเวน้วาระการอนมุตัิจา่ยคา่ตอบแทนและคา่บาํเหน็จกรรมการ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7
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ชื�อ-นามสกลุ : นายศรายธุ แสงจนัทร์

ที�อยู่ : 5 ซ.ลาดพรา้ว 22

แขวงจอมพล เขตจตจุกัร

กรุงเทพมหานคร

ดาํรงตาํแหนง่ : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

อายุ : 59 ปี

วฒุิการศึกษา : - ปรญิญาตรี สาขาเศรษฐศาสตรบ์ณัฑิต (เกียรตินิยมอนัดบั 1)

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

- ปรญิญาโทการจดัการมหาบณัฑติ เคลลอกสกลู

มหาวิทยาลยันอรท์เวสเธอรน์ ประเทศสหรฐัอเมรกิา

- ปรญิญาเอกการศกึษาเศรษฐศาสตรด์ษุฎีบณัฑิต

จฬุาลงกรณม์หาวิทยาลยั

อบรม : - หลกัสตูร Management Development Program, Wharton School

SCG รุน่ที� 15 ปี พ.ศ. 2542

- หลกัสตูร Citi - INSEAD CFO, INSEAD, Singapore ปี พ.ศ. 2557 , 2558,

2559 , 2560

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู CMA-GMS รุน่ที� 1

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558

- หลกัสตูร The Emerging CFO : Strategic Financial Leadership

Program, Graduate School of Business, Stanford University, USA

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงู สถาบนั วิทยาการตลาดทนุ วตท.รุน่ที� 23

ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559

- หลกัสตูรผูบ้รหิารระดบัสงูดา้นวิทยาการพลงังาน รุน่ที� 11 (วพน.11)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7
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ประวตัิการทาํงาน (5 ปี) : - รองกรรมการผูจ้ดัการใหญ่ กลุม่งานการเงิน

บรษัิท นํ�าตาลมิตรผล จาํกดั (พ.ศ. 2556 - ปัจจบุนั)

- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (ปัจจบุนั)

การถือหุน้ในบรษัิท : - หุน้

คิดเป็นสดัส่วนการถือหุน้ : รอ้ยละ -

การมีส่วนไดเ้สีย : ไมม่สีว่นไดเ้สียในวาระที�เสนอในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในครั�งนี �

ยกเวน้วาระการอนมุตัิจา่ยคา่ตอบแทนและคา่บาํเหน็จกรรมการ

สิ�งที�ส่งมาด้วย 7
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ข้อปฏบิัตสิาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้

ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 8
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ข้อปฏบิัตสิาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุน้

ผ่านสื�ออเิล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

สิ�งที�ส่งมาด้วย 8
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ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะที�ประสงคเ์ขา้รว่มประชมุ E-AGM สามารถแจง้ความประสงค์ โดยนาํส่งเอกสารแสดง

ตวัตนเพื�อยนืยนัสิทธิเขา้รว่มประชมุ E-AGM ผ่านระบบนาํส่งเอกสารสาํหรบัการประชมุผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์

E-Meeting (Document Registration System for E-Meeting) โดยเขา้ไปที�

https://bkd.foqus.vc/registration/

หรอืสแกน QR Code เพื�อเขา้สูร่ะบบ

โดยระบบจะเปิดใหด้าํเนินการ ตั�งแตว่นัที� 2 เมษายน 2565 – 7 เมษายน 2565

1. เมื�อเขา้สู่ระบบแลว้ ใหผู้ถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ กรอกขอ้มูลตามที�ระบบแสดง (โดยขอ้มลูที�กรอกในระบบ

ตอ้งตรงกนักบัขอ้มลู ณ วนั Record Date จากบรษัิท ศนูยร์บัฝากหลกัทรพัย์ (ประเทศไทย) จาํกดั) เชน่

 เลขทะเบียนผูถื้อหลกัทรพัย์

 เลขบตัรประชาชน / เลขหนงัสือเดินทาง / เลขทะเบียนนติิบคุคล

 อีเมลที�ใชส้าํหรบัการรบั WebLink ในการเขา้สู่การประชมุ E-AGM ชื�อผูใ้ช้ (Username) และ รหสัผ่าน

(Password) สาํหรบัการเขา้รว่มประชมุ E-AGM

 หมายเลขโทรศพัท์

 แนบเอกสารเพิ�มเติม ตามกรณี ดงันี �

กรณีเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเอง
กรณีมอบฉันทะใหบุ้คคลอื�น / นิตบุิคคล ที�

ไมใ่ชก่รรมการอสิระของบรษิทัฯ

ตามเอกสารแนบ สิ�งที�สง่มาดว้ย 4

.

ตามเอกสารแนบ สิ�งที�สง่มาดว้ย 4

.

สิ�งที�ส่งมาด้วย 8
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2. เมื�อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1 จากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสาร

เพื�อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชุม โดยเมื�อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะไดร้บัอีเมล

แจง้รายละเอียด ดงันี�

 ชื�อผูใ้ช้ (Username) และ รหสัผา่น (Password)

 WebLink ในการเขา้สูร่ะบบการประชมุ E-AGM

 คูมื่อการใชง้านระบบ

ในกรณีที� ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ท่านจะไดร้บัอีเมลแจง้สาเหตุ และสามารถยื�นเอกสาร

เพิ�มเติมหรอืนาํส่งเอกสารที�ไดร้บัการแกไ้ขเพิ�มเติมได้

3. ทั�งนี � ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื�อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็น

ความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื�น และในกรณีที�ชื�อผูใ้ช้ (Username) และรหสัผูใ้ช้ (Password) ของท่านสูญหาย

หรอืยงัไมไ่ดร้บัภายในวนัที� 7 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบรษัิทฯ โดยทนัที

4. ขอใหท่้านศกึษาคูม่อืวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ที�บรษัิทฯ ไดส้ง่ใหท่้านทางอีเมล (e-mail) โดย

ละเอยีด ทั�งนี � ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 1 ชั�วโมง ก่อนเริ�มการประชมุ อย่างไร

ก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชมุจะเริ�มในเวลา 10.00 น. เทา่นั�น

5. สาํหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละ

วาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรอื “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสียง” กรณีที�ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่

ลงคะแนนสาํหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ

6. กรณีที�ทา่นประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนการประชมุ หรอืระหว่างการ

ประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ�งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชมุ E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุ

ชอ่งทางการติดตอ่ Quidlab ไวใ้นอีเมลที�ไดส้ง่ชื�อผูใ้ช้ (Username) และรหสัผูใ้ช้ (Password) ใหท่้าน
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2. เมื�อบริษัทฯ ไดร้บัเอกสารตามขอ้ 1 จากผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะ บริษัทฯ จะดาํเนินการตรวจสอบเอกสาร

เพื�อยืนยนัสิทธิเขา้รว่มประชุม โดยเมื�อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะจะไดร้บัอีเมล

แจง้รายละเอียด ดงันี�

 ชื�อผูใ้ช้ (Username) และ รหสัผา่น (Password)

 WebLink ในการเขา้สูร่ะบบการประชมุ E-AGM

 คูมื่อการใชง้านระบบ

ในกรณีที� ผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ท่านจะไดร้บัอีเมลแจง้สาเหตุ และสามารถยื�นเอกสาร

เพิ�มเติมหรอืนาํส่งเอกสารที�ไดร้บัการแกไ้ขเพิ�มเติมได้

3. ทั�งนี � ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะ เก็บรักษาชื�อผู้ใช้ (Username) และรหัสผู้ใช้ (Password) ไว้เป็น

ความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื�น และในกรณีที�ชื�อผูใ้ช้ (Username) และรหสัผูใ้ช้ (Password) ของท่านสูญหาย

หรอืยงัไมไ่ดร้บัภายในวนัที� 7 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบรษัิทฯ โดยทนัที

4. ขอใหท่้านศกึษาคูม่อืวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ที�บรษัิทฯ ไดส้ง่ใหท่้านทางอีเมล (e-mail) โดย

ละเอยีด ทั�งนี � ระบบจะเปิดใหท้่านลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุลว่งหนา้ 1 ชั�วโมง ก่อนเริ�มการประชมุ อย่างไร

ก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชมุจะเริ�มในเวลา 10.00 น. เทา่นั�น

5. สาํหรบัวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละ

วาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นดว้ย” หรอื “ไม่เห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสียง” กรณีที�ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะไม่

ลงคะแนนสาํหรบัวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตัิ

6. กรณีที�ทา่นประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนการประชมุ หรอืระหว่างการ

ประชุม กรุณาติดต่อ Quidlab ซึ�งเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชมุ E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุ

ชอ่งทางการติดตอ่ Quidlab ไวใ้นอีเมลที�ไดส้ง่ชื�อผูใ้ช้ (Username) และรหสัผูใ้ช้ (Password) ใหท่้าน




