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ประจําปีาปีผูผู้ถ้ถือือหุหุน้ น้ ครัครั�งที�งที� 1/2565

วันวันศุศุกกร์ทร์ท�ี �ี88เมษายน
เมษายน2565
2565เวลา
เวลา10.00
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ในรู
ในรูปปแบบผ่
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ที� BKD-AGM1/2565
วันที� 31 มีนาคม 2565
เรือ� ง

ขอเชิญประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2565

เรียน

ท่านผูถ้ ือหุน้

สิ�งที�สง่ มาด้วย 1)

สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2564

2)

รายงานประจําปี 2564 และงบการเงินงวดประจําปี 2564 (One Report) รูปแบบ QR Code

3)

ประวัติโดยสังเขปของบุคคลที�ได้รบั การเสนอชื�อแต่งตัง� ให้กลับมาเป็ นกรรมการ

4)

เอกสารสําหรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

5)
6)
7)
8)
9)

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที�เกี�ยวข้องกับการประชุมผูถ้ ือหุน้
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค.) และใบประจําต่อ
รายชื�อกรรมการอิสระของบริษัทที�เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อปฏิบตั ิสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติท�ีจะจัดให้มีการประชุม
สามัญ ประจําปี ผูถ้ ื อ หุ้นครัง� ที� 1/2565 ขึน� ในวันที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 ณ ในรู ป แบบอิเล็กทรอนิ กส์
( E-Meeting ) เพื�อพิจารณาเรื�องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี �
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ระเบียบวาระที� 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครั�งที� 1 /2564
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ�งที�สง่ มาด้วย 1)
หลักการและเหตุผล บริษัทฯได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที�
1/2564 ของบริษั ท ซึ�ง มีขึน� เมื� อวัน ที� 30 เมษายน 2564 พร้อ มทั�ง เผยแพร่ท าง
เว็บไซต์ของบริษัท www.bangkokdeccon.com เรียบร้อยแล้ว ซึ�งสําเนาบันทึก
รายงานการประชุมผูถ้ ื อหุน้ ดังกล่าว มีรายละเอียดตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1 พร้อม
หนังสือเชิญประชุมในครัง� นี �
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที�ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิรบั รองรายงานการประชุมดังกล่าว

ระเบียบวาระที� 2

รับทราบรายงานประจําปี 2564 (One Report) ซึง� รวมถึงรายงานของ
คณะกรรมการ ทีแ� สดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ทีผ� ่านมา
(โปรดพิจารณารายละเอียดของรายงานประจําปี 2564 (One Report) ตามสิ�งที�
ส่งมาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code)
หลักการและเหตุผล บริษัท ได้สรุ ปผลการดําเนิ นงานในรอบปี 2564 ซึ�งรวมถึง
รายงานของคณะกรรมการ โดยมีรายงานประจําปี 2564 (One Report) ดังมี
รายละเอี ย ดตามสิ� ง ที� ส่ ง มาด้ว ย 2 ในรู ป แบบ QR Code พร้อ มหนั ง สื อ เชิ ญ
ประชุมในครัง� นี �
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที�ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2564

ระเบียบวาระที� 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินงวดประจําปี สิน� สุด วันที� 31 ธันวาคม 2564
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ�งที�สง่ มาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code)
หลักการและเหตุผล เพื� อ ให้เ ป็ นไปตามมาตร 112 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติ
บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการได้
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จัดให้มีการทํางบการเงิน สําหรับปี บญ
ั ชีสิน� สุด วันที� 31 ธันวาคม 2564 เพื�อเสนอ
ต่อที�ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมตั ิในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ื อหุน้ ครัง� ที�
1/2565 ทัง� นี � งบการเงินดังกล่าว ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
และผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษั ท แล้ว โดยมี
รายละเอียดตามสิ�งที�สง่ มาด้วย 2 ในรูปแบบ QR Code
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที�ประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี บญ
ั ชี สิน� สุดวันที� 31 ธันวาคม 2564
ซึ�งได้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้รบั การพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว
ระเบียบวาระที� 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไร และจ่ายเงินปั นผล
หลักการและเหตุผล ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง� ที� 1/2565 เมื�อวันที�
25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเห็นชอบให้นาํ เสนอที�ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมตั ิ
การจัดสรรกําไรไว้เป็ นทุน สํารองตามกฎหมาย เป็ น จํานวน 2.20 ล้านบาท และ
จ่ ายเงิ น ปั นผลให้กับผู้ถือ หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท (ห้า สตางค์) หรือคิ ด เป็ น
จํา นวนไม่เกิ น 53.81 ล้า นบาท ทั�ง นี � การจ่า ยเงิ นปั นผลดังกล่า วคิด เป็ นร้อยละ
123 ของกําสุทธิของบริษัทฯ งวดประจําปี 2564 ซึง� เป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการ
จัดสรรกําไรไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปั นผลให้กบั ผูถ้ ื อหุน้ ตาม
รายละเอียดข้างต้น

ระเบียบวาระที� 5

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการทีค� รบกําหนดตามวาระ
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ�งที�สง่ มาด้วย 3)
หลักการและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท กําหนดว่าในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทุก ครัง� ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3)
โดยให้กรรมการที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดเป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ง แต่อาจได้รบั
เลื อกตั�งให้กลับเข้ามาดํารงตํา แหน่งกรรมการได้อีก โดยในการประชุม สามัญ
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ประจําปี ผถู้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2565 นี � มีกรรมการที�จะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ
ในอัตราหนึ�งในสามของจํานวนกรรมการทัง� หมด
กรรมการที�จะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในปี นี � มีจาํ นวน 3 ท่าน ได้แก่

5.1) ว่าที�เรืออากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกุลบุตร
5.2) นายศรายุธ แสงจันทร์
5.3) นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง

กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ตามรายละเอีย ดที� ป รากฏในสิ� ง ที� ส่ง มาด้ว ย 3 ประวัติโ ดยสังเขปของบุค คลที�
ได้รบั การเสนอชื�อแต่งตัง� ให้กลับมาเป็ นกรรมการ
ซึ�งคณะกรรมการโดยไม่นับรวมผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติและความ
เหมาะสมของกรรมการ เห็นว่า มีคณ
ุ สมบัติท�ีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ อีกทัง� กรรมการอิสระยังคงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระตาม
เกณฑ์ท�ีเกี�ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง� กรรมการ
ตามรายนามดังกล่าวข้างต้น กลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิมทุกประการ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิ จารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที�ประชุม
ผูถ้ ื อหุน้ พิ จารณาอนุมัติแ ต่งตั�ง กรรมการที�ครบกํา หนดตามวาระตามรายนาม
ข้างต้น กลับเข้าเป็ นกรรมการของบริษัทตามเดิ มทุกประการ ตามรายละเอีย ด
ข้างต้น
ระเบียบวาระที� 6

พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ
เนื�องจากปั จจุบนั บริษัทฯยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็
ตาม การกําหนดค่าตอบแทนได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที�ประชุม
คณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม หน้าที�ความรับผิดชอบ
ผลประกอบการบริษัท และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
แล้ว เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดียวกับปี กอ่ น ดังต่อไปนี �
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1. ค่าตอบแทนรายเดือนประจําทุกเดือน
ประธานกรรมการ

30,000 บาทต่อเดือน

กรรมการ

15,000 บาทต่อเดือน

กรรมการที�ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน

20,000 บาทต่อเดือน

2. ค่าตอบแทนสําหรับกรรมการที�ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบจะ
ได้รบั ค่าเบีย� ประชุมเพิ�มเติม ดังนี �
ประธานกรรมการตรวจสอบ

10,000 บาทต่อเดือน

กรรมการตรวจสอบ

5,000 บาทต่อเดือน

ทัง� นี � ในปี นี � บริษัทฯมีความประสงค์จะทําการจ่ายเงินบําเหน็จให้กบั กรรมการเป็ นจํานวนเงินรวม
ทัง� สิน� 188,336.83 บาท โดยจัดสรรให้กบั กรรมการ ดังต่อไปนี �
1) ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
จํานวน 60,267.79 บาท

2) กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ จํานวน 3 ท่าน ท่านละ

จํานวน 32,017.26 บาท

3) กรรมการที�ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหาร 1 ท่าน

จํานวน 32,017.26 บาท

โดยกรรมการที�ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริหารของบริษัท จะไม่ได้รบั ค่าตอบแทน และเงินบําเหน็จ
กรรมการดังกล่าวข้างต้น
ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในปี ที�ผ่านมา ดังนี �
ปี ทีจ� า่ ยค่าตอบแทน
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564

จํานวนเงินทีอ� นุมตั ิ
1,380,000
1,440,000
1,440,000
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถ้ ือหุน้
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการและจ่ายเงินบําเหน็จให้กบั กรรมการตารายละเอียด
ข้างต้น
ระเบียบวาระที� 7

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่งตัง� ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
การสอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาดําเนินงานปี พ.ศ. 2565
หลักการและเหตุผล เพื�อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัท ที�กาํ หนดให้ท�ีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
แต่งตัง� ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการพิจารณา
และเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พิ จารณาแล้ว
เห็นสมควรเสนอให้ที�ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมตั ิให้แต่งตัง� บริษัท สอบบัญชี
ดี ไ อเอ อิ น เตอร์เ นชั�น แนล จํา กัด ซึ�ง มี คุณ สมบัติ ต ามที� ค ณะกรรมการกํา กั บ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท บางกอก เดคค อน จํ า กั ด (มหาชน)(“BKD”) และบ ริ ษั ท บี เคดี เรี ย ลเอสเตท จํ า กั ด
(บ.ย่ อย)(“BKR”) ประจําปี 2565 มี ค่าตอบแทน เป็ นเงิ น 1,640,000 บาท และ
60,000 บาท ตามลํา ดั บ ซึ� ง เป็ น อัต ราเท่ า กับ ปี ก่ อ น ซึ� ง หากพิ จ ารณาจาก
คุณสมบัติ ความเหมาะสม และการตรวจสอบบัญ ชี ของบริษั ท อย่า งต่อเนื� อ ง
อี ก ทั�ง ผูส้ อบบัญ ชียัง เป็ น บริษั ท ผู้ส อบบัญ ชีท�ี ไ ด้รับ การขึ น� ทะเบี ยนไว้กับ ทาง
สํานักงาน ก.ล.ต. และหากมีกรณีฉกุ เฉินที�ผูส้ อบบัญชีคนใดคนหนึ�ง ไม่สามารถ
ทําการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ
อิ นเตอร์เนชั�นแนล จํากัด ยังคงมีผสู้ อบบัญชีสาํ รองที�สามารถทําการตรวจสอบ
บัญชีให้กบั บริษัทฯต่อไปได้
โดยกํา หนดให้ผู้ส อบบัญ ชี ค นใดคนหนึ� ง ตามรายชื� อ ดัง ต่ อ ไปนี � เป็ น ผู้ท าํ การ
ตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิ น ของบริ ษั ท ฯและบริ ษั ท ย่ อ ย
ในปี พ.ศ. 2565
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1)นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที� 7764 และ/หรือ

2)นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกลู

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที� 5128 และ/หรือ

3)นางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที� 5599 และ/หรือ
4)นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์

ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที� 2982

โดยบริษัทฯได้แต่งตั�ง บริษัท สอบบัญ ชี ดีไ อเอ อินเตอร์เนชั�นแนล จํา กัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริษัท ติดต่อกันเป็ นปี ท�ี 6 โดยผูส้ อบบัญชีท�ีได้รบั การเสนอชื�อ
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสี ยกับบริษัท/บริษัท ย่อย/ผูบ้ ริห าร/
ผูถ้ ื อหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ �ีเกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะที�จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที�อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีในปี ท�ผี ่านมา มีดงั นี �
งวดบัญชี

ปี 2563

ปี 2564

ของ บริษทั บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

DIA

DIA

สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส

780,000.00

780,000.00

สอบทานงบการเงินรวม 3 ไตรมาส

45,000.00

45,000.00

ตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี

780,000.00

780,000.00

ตรวจสอบงบการเงินรวม ประจําปี

35,000.00

35,000.00

รวม

1,640,000.00

1,640,000.00

งวดบัญชี

ปี 2563

ปี 2564

ของ บริษทั บีเคดี เรียลเอสเตท จํากัด (บ.ย่อย)

DIA

DIA

สอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส

30,000 บาท

30,000 บาท

ตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี

30,000 บาท

30,000 บาท

รวม

60,000 บาท

60,000 บาท
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คณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที�ประชุมผูถ้ ื อหุน้ พิจารณาอนุมัติ
แต่ ง ตั�ง นายนพฤกษ์ พิ ษ ณุว งษ์ ผู้ส อบบัญ ชี ร ับ อนุญ าตเลขที� 7764 และ/หรือ นายวิ โ รจน์
สัจจธรรมนุกูล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที� 5128 และ/หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรญ
ั รัตน์
ผูส้ อบ บัญชีรบั อนุญาตเลขที� 5599 และ/หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
เลขที� 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อิ นเตอร์เนชั�นแนล จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริษัท บางกอก เดค-คอน จํา กัด (มหาชน)(“BKD”) และบริษั ท บี เ คดี เรี ย ลเอสเตท จํา กัด
(บ.ย่อย)(“BKR”) สําหรับงวดการดําเนินงานประจําปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชี
รวมทั� ง สิ �น ไม่ เ กิ น 1,640,000 บาท และ 60,000 บาท ตามลํา ดั บ ทั� ง นี � หากมี ง านอื� น ๆ
นอกเหนือจาก การตรวจสอบบัญ ชีต ามปกติ ให้ค ณะกรรมการบริ ษัท เป็ น ผู้มี อาํ นาจในการ
พิจารณาอนุมตั ิเป็ นกรณีไป
ทัง� นี � บริษัทฯ ได้กาํ หนดวันกําหนดรายชื�อผูถ้ ือหุน้ เพื�อการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2565
(Record Date) ในวันที� 11 มีนาคม 2565
จึงขอเรียนเชิญท่านผูถ้ ือหุน้ ของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว โดยขอให้เตรียมหลักฐานที�
ต้อ งใช้เพื� อ การประชุม ดัง มี รายละเอี ย ดตามเอกสารสํา หรับ การเข้า ร่วมประชุมผูถ้ ื อ หุน้ ผ่า นสื� ออิเล็ กทรอนิ ก ส์
(E-AGM) ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 4 และดําเนินการตามข้อปฏิบัติสาํ หรับการเข้าร่วมประชุมผูถ้ ื อหุน้ ผ่านสื�อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)ปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 8 โดยบริษัทฯจะดําเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ
รายละเอียดปรากฏตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 5 และเพื�อเป็ นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผูถ้ ือหุน้ ในกรณีท�ีผถู้ ือหุน้
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ดว้ ยตนเอง และมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุม
และลงมติแทนตน ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายนามและประวัตปิ รากฏตาม
สิ�งที� ส่ งมาด้ว ย 7 และส่งหนังสื อมอบฉันทะดังกล่า วพร้อมเอกสารประกอบมายัง สํานักงานเลขานุการบริษัท ฯ
บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด(มหาชน) เลขที� 52/3 หมู่ 8 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี ตําบลละหาร อําเภอ
บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทร. 02-925-5777 โดยให้ถึงบริษัทฯก่อนวันประชุม หรือหากผูถ้ ือหุน้ มี
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คําถามที�ตอ้ งการให้บริษัทฯ ชีแ� จงประเด็นในส่วนของระเบียบวาระที�นาํ เสนอในครัง� นี � สามารถจัดส่งคําถามได้ท�ี
E-mail : IR@BANGKOKDECCON.COM

ขอแสดงความนับถือ

ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ
( ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ )
ประธานกรรมการบริษัท
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สิ�งทีส� ่งมาด้วย 1

สําเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผู้ถอื หุน้
ครั�งที� 1/2564
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สิ�งทีส� ่งมาด้วย 1
รายงานการประชุ มสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2564
บริษทั บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที�
การประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั�งที� 1/2564 เมื�อวันศุกร์ที� 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรู ปแบบการ
ประชุ มผ่านสื� ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ซึ� งเป็ นไปตามพระราชกําหนดว่าด้วยการประชุ มผ่านสื� ออิเล็กทรอนิ กส์
พ.ศ. 2563 โดยทําการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมบริ ษทั ชั�น 3 เลขที� 52/3 ม.8 ถ.บางบัวทอง-สุ พรรณบุรี ต.ละหาร
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110
กิจการเบื�องต้ น นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ได้กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ โดยวิธีผา่ น
สื� ออิเล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) และมอบหมายให้นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุการ
บริ ษทั ได้กล่าว แนะนํากรรมการที�มาเข้าร่ วมประชุม ดังต่อไปนี�
กรรมการที�มาเข้ าร่ วมประชุ มด้ วยตนเอง

1. ศ.เกียรติคุณ นพ.ธี รชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางนุชนารถ รัตนสุ วรรณชาติ

กรรมการผูจ้ ดั การ

3. นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการ / รองกรรมการผูจ้ ดั การ / เลขานุการบริ ษทั

ทั�งนี� เพื�อเป็ นการลดความแออัด อันเป็ นการสอดคล้องกับนโยบายของภาครั ฐในการควบคุม และลดการ
แพร่ ระบาดของไวรั ส COVID-19 กรรมการของบริ ษทั ฯส่ วนที� เหลื ออี ก 7 ท่ าน ได้เ ข้าร่ วมประชุ มผ่า น ทางสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังมีรายนามต่อไปนี�
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สิ�งทีส� ่งมาด้วย 1

1. ดร.เขียน
วงศ์สุรีย์
2.ว่าที�เรื ออากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกุลบุตร
3. นายศรายุธ แสงจันทร์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

4. นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง

กรรมการ

5. นางธนนันท์ ซาโต

กรรมการ

6. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด

กรรมการ

7. นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุ วรรณชาติ

กรรมการ

ต่อจากนั�น นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ได้กล่าวแนะนําผูท้ �ีได้รับ
เชิญให้เข้าร่ วมประชุม ซึ� งมาประชุมด้วยตนเอง ดังต่อไปนี�

1.

นางบุศริ นทร์ สุ วรรณรัตน์

รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

ส่ วนผูท้ �ีได้รับเชิญให้เข้าร่ วมประชุมด้วยวิธีผา่ นสื� ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีดงั นี�

1.

นายนพฤกษ์ พิษณุ วงษ์

ผูส้ อบบัญชี แห่ง บริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด

2.

นายวุฒิพร ไตรญาณ

ผูส้ อบบัญชี แห่ง บริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชัน� แนล จํากัด

และ ได้กล่าวสรุ ปถึงวิธีการนับคะแนนเสียงดังต่อไปนี�

1. ในการนับคะแนนเสี ยงของแต่ละวาระนั�น กําหนดให้ผถู ้ ือหุน้ คนหนึ�งมีคะแนนเสี ยงเท่ากับจํานวนหุน้ ที�ถืออยู่
(1 หุน้ ต่อ 1 เสี ยง) และ
2 . สําหรับการนับคะแนนเสี ยง จะนับเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที�ลงคะแนนเสี ยงไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยงในแต่ละ
วาระ เท่านั�น และนํามาหักออกจากจํานวนเสี ยงทั�งหมดที�เข้าร่ วมประชุมลงทะเบียน ถือเป็ นคะแนนเสี ยงที� เห็ น
ด้วย ซึ� งถ้าคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่เห็ นด้วยก็จะขอให้ถือว่าที�ประชุ มให้ความเห็นชอบหรื ออนุ มตั ิในวาระนั�นๆ
ยกเว้นบางวาระซึ� งต้องใช้มติเห็นชอบที�ต่างออกไป ซึ� งจะได้แจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบอีกครั�งก่อนลงคะแนนในวาระ
นั�นๆ
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โดยในการประชุ มสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ้นของบริ ษทั ในวันนี� จะดําเนินการในรู ปแบบการประชุมผ่าน
สื� ออิ เล็กทรอนิ กส์ (E-AGM) ซึ� งมีระเบียบวาระรวมทั�งสิ� น 7 วาระ แบ่งเป็ น วาระเพื�อพิจารณาที�ตอ้ งถือคะแนน
เสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของผูม้ าประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง จํานวน 1 วาระ ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูม้ า
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง จํานวน 5 วาระ และ เป็ นวาระเพื�อทราบอีก 1 วาระ
สําหรับวิธีการลงคะแนนเสี ยงในวาระใดๆภายหลังจากที�มีการขอให้ท�ีประชุมได้พิจารณาลงมติ ขอให้ท่าน
ผูถ้ ือหุน้ ไปที�แถบหน้าต่างการลงคะแนน เพื�อทําการเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระตามความประสงค์ ภายในเวลา
ที�กาํ หนด เป็ นเวลา 1 นาที ซึ� งที�แถบหน้าต่างจะมีช่องให้ท่านเลือกลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” และ “งด
ออกเสี ยง” ทั�งนี� ภายในระยะเวลา 1 นาที ผูถ้ ือหุน้ สามารถเปลี�ยนการลงคะแนนโดยการกดเลือกลงคะแนนใหม่
อี กครั�งได้ แต่หากวาระนั�นๆได้ถูกปิ ดโหวตไปแล้ว ผูถ้ ื อหุ ้นจะไม่สามารถแก้ไขเปลี�ยนแปลงการลงคะแนนได้
ทั�ง นี� กรณี ที�ท่า นผูถ้ ื อ หุ ้น ไม่ ได้ด าํ เนิ น การใดๆ ภายในระยะเวลาที� กาํ หนดไว้ จะถื อว่า ท่ า นมีค วามประสงค์
ลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วยในวาระนั�นๆ และเมื�อท่านลงคะแนนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ขอให้ท่านกลับมายังหน้าต่าง
การประชุม E-AGM เพื�อรับชมการประชุมต่อ โดยระบบจะทําการรวบรวมคะแนนด้วยการนับคะแนนรวมจากผู ้
ที�ลงคะแนนผ่านการโหวต และผูท้ �ีลงคะแนนล่วงหน้าจากการมอบฉันทะ
ในการซักถาม หรื อ แสดงความเห็ น ขอให้ผถู ้ ือหุ้นพิมพ์คาํ ถามผ่านทางช่ องทางสนทนา (Chat) ที�เป็ น
สัญลักษณ์ “สี� เหลี�ยม” แสดงอยูบ่ ริ เวณมุมจอด้านล่างซ้าย โดยให้พิมพ์แจ้งชื�อ-นามสกุล พร้อมระบุวา่ ท่านมาด้วย
ตนเองหรื อเป็ นผูร้ ับมอบฉันทะ ตามด้วยคําถาม ให้ท�ีประชุมได้รับทราบด้วย”
ทั�งนี� ในระหว่างการประชุมแต่ละวาระ อาจมีผถู้ ือหุ น้ Sign-in เข้ามาร่ วมประชุมเพิ�มเติม หรื อ อาจมีผถู ้ ือ
หุน้ ที�เข้าร่ วมประชุมกดออกจากการประชุม ซึ�งอาจทําให้จาํ นวนผูถ้ ือหุน้ ในแต่ละวาระมีจาํ นวนที�ไม่เท่ากัน

เริ�มการประชุ ม
ศ.เกียรติคุณ นพ.ธี รชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ทําหน้าที�เป็ นประธานที�ประชุม(“ประธาน”)
ประธาน ได้แถลงต่อที�ประชุ มว่า ขณะนี� มีผูถ้ ื อหุ ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะรวมจํานวน 29 คน
นับจํานวนหุ ้นรวมกันได้ 712,769,336 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 66.22 ของจํานวนหุ้นที�จาํ หน่ ายได้แล้วทั�งหมดของบริ ษทั
ครบเป็ นองค์ประชุ มตามข้อบังคับของบริ ษทั จึงได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั�งที� 1/2564 และ
ได้เริ� มการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี�
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ระเบียบวาระที� 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญประจําปี ผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2563

ประธาน แถลงต่อที�ประชุ มว่า บริ ษทั ได้จดั ส่ งสําเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั�งที�
1/2563 เมื� อวันที� 15 พฤษภาคม 2563 ให้กับท่ า นผูถ้ ื อ หุ ้น ล่ วงหน้า ไปพร้ อ มกับหนัง สื อ เชิ ญ ประชุ มแล้ว โดยมี
รายละเอียด ตามสิ� งที�ส่งมาด้วย 1 ซึ� งมีจาํ นวนรวมทั�งสิ� น 12 หน้าด้วยกัน ทั�งนี� คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึก
รายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ท�ีประชุมได้พจิ ารณารับรอง
ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามคําถาม ดังนี�
ก่อนเข้าวาระการประชุม มีคณะกรรมการเข้าร่ วมประชุมที�มายังสถานที�ประชุมวันนี�กี�ท่าน และผ่านช่องทาง
อิเล็กทรอนิกส์กี�ท่าน เนื�องจากไม่ได้ยนิ เสี ยงในช่วงตอนต้นของการประชุม
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี�
ในวันนี� มีกรรมการที�มายังสถานที�ประชุม จํานวน 3 ท่าน และมีกรรมการที�ร่วมประชุมผ่านทางสื� อ
อิเล็กทรอนิกส์อีก จํานวน 7 ท่าน
เมื�อปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามเพิ�มเติมอีก ประธาน จึงเสนอให้ท�ีประชุมรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั�งที� 1/2563 โดย ประธาน ได้กล่าวสรุ ปเป็ นมติ ดังนี�

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุน้ ครั�งที�
1/2563 ซึ� งประชุมไปเมื�อวันที� 15 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี�
เห็นด้วย

712,769,336

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-0-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

-0-

เสี ยง
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รั บทราบรายงานประจําปี 2563 ซึ�งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที�ผ่านมา

ประธาน แถลงต่อที�ประชุ มว่า ในวาระนี� จะไม่มีการลงมติ แต่จะเสนอที� ประชุมผูถ้ ื อหุ ้นรั บทราบรายงาน
ประจําปี 2563 ซึ� งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที�แสดงถึ งผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี ที�ผ่านมา ดังมี
รายละเอียดตามสิ� งที�ส่งมาด้วย 2 ของหนังสื อเชิญประชุม ซึ� งอยูใ่ นรู ปแบบของ QR Code อย่างไรก็ตาม หากผูถ้ ือหุน้
ท่านใดมี ความประสงค์ท�ีจะขอรับรายงานประจําปี 2563 ในรู ปแบบของเอกสาร สามารถแจ้งความประสงค์ขอรั บ
รายงานประจําปี ดังกล่าวได้ กับเจ้าหน้าที�ของบริ ษทั ฯ
ต่อจากนั�น ประธาน ได้มอบหมายให้นางบุศริ นทร์ สุ วรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เป็ นผูน้ าํ เสนอสรุ ปภาพรวมที�สาํ คัญเกี�ยวกับผลการดําเนินงานของบริ ษทั ให้ท�ีประชุมได้รับทราบ
นางบุศริ น ทร์ สุ วรรณรั ตน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ ฝ่ ายบัญชี และการเงิน ได้นาํ เสนอรายละเอียดเกี� ยวกับ
ภาพรวมของฐานะการเงิน และ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั เปรี ยบเทียบ 3 ปี ย้อนหลัง รวมถึงอัตราส่ วนทางการ
เงินที�สาํ คัญ รวมถึงได้นาํ เสนอข้อมูลสัดส่ วนรายได้ของบริ ษทั ในปี 2563 แยกตามประเภทธุรกิจ โครงการที�แล้วเสร็ จ
ไปในปี 2563 ตามรายละเอี ยดที�ปรากฏอยู่บนจอวีดีทศั น์ ที�ได้นาํ เสนอต่อที�ผูถ้ ือหุ้น ซึ� งสามารถสรุ ปรายละเอียดที�
สําคัญได้ ดังต่อไปนี�
สรุ ปภาพรวมฐานะทางการเงิน และ ผลการดําเนินงาน เปรี ยบเทียบย้อนหลัง 3 ปี ของบริ ษทั ดังนี�
หน่ วย : ล้ านบาท

2561

2562

2563

รายได้รวม

1,171.02

758.86

444.31

กําไรขั�นต้น

288.85

229.81

27.64

กําไรจากการดําเนินงาน

212.82

107.27

(102.82)
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หน่ วย : ล้ านบาท

2561

2562

2563

สิ นทรัพย์รวม

2,076.06

1,903.33

1,656.60

หนี�สินรวม

462.80

372.24

313.03

ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

1,613.26

1,531.09

1,343.57

2561

2562

2563

0.29

0.24

0.23

Return on Asset (%)

10.25%

5.39%

(5.05)%

Return on Equity (%)

12.35%

5.59%

(6.69)%

Debt to Equity Ratio (Times)

ประธาน ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
เมื� อ ปรากฎว่ า ไม่ มี ผู ้ถื อ หุ ้ น ใดซั ก ถาม ประธาน จึ ง เสนอให้ ที� ป ระชุ ม รั บ ทราบรายงานประจํา ปี ของ
คณะกรรมการซึ�งรวมถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที�ผา่ นมา โดยประธานได้กล่าวสรุ ปเป็ นมติดงั นี�

มติที�ประชุม ที�ประชุมรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการซึ� งรวมถึงผลการดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบ
ปี ที�ผา่ นมาตามรายละเอียดที�เสนอข้างต้น

ระเบียบวาระที� 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจําปี สิ�นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม 2563

ประธาน ขอให้นางบุศริ นทร์ สุ วรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้เป็ น ผูน้ าํ เสนอ
รายละเอียดเกี�ยวกับงบการเงินงวดประจําปี 2563 ซึ� งผ่านการตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และได้รับการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั แล้ว ให้ท�ีประชุมได้รับทราบ โดยรายละเอียดของงบการเงินดังกล่าว ปรากฏตาม
สิ� งที�ส่งมาด้วย 2 ซึ�งอยูใ่ นรู ปแบบของ QR Code
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สิ�งทีส� ่งมาด้วย 1
นางบุศริ นทร์ สุ วรรณรัตน์ ได้รายงานสรุ ปภาพรวมของงบการเงินประจําปี 2563 ให้ท�ีประชุมทราบโดยมี
รายละเอียดสรุ ปได้ดงั ต่อไปนี�
งบดุล ณ วันที� 31 ธันวาคม
หน่ วย : ล้ านบาท
สิ นทรัพย์รวม
หนี�สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้

2562

2563

1,903.33

1,656.60

372.24

313.03

1,531.09

1,343.57

งบกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาตั�งแต่วนั ที� 1มกราคม ถึง วันที� 31 ธันวาคม
2562

2563

รายได้รวม

758.86

444.31

ค่าใช้จ่ายรวม

620.72

523.30

85.66

(89.82)

0.08

(0.08)

หน่ วย : ล้ านบาท

กําไรสุ ทธิ
กําไรสุ ทธิ ต่อ หุน้

ประธานได้กล่าว เชิ ญชวนให้ผูถ้ ื อหุ ้นได้ซักถาม ซึ� งในการประชุมวันนี� บริ ษทั ฯได้เชิ ญผูส้ อบบัญชี บริ ษทั
สอบบัญชี ดี ไอเอ อินเตอร์ เนชัน� แนล จํากัด เข้าร่ วมประชุมผ่านสื� ออิเล็กทรอนิกส์ดว้ ย หากมีผถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สัก
ถาม ขอเรี ยนเชิ ญ
ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามคําถาม ดังนี�
ผลประกอบของบริ ษทั ฯที�ลดลงมีสาเหตุมาจากสถานการณ์ Covid-19 หรื อเหตุอ�ืนใด
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั ได้ตอบข้อซักถามเป็ น 2 กรณี ดังนี�
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สิ�งทีส� ่งมาด้วย 1
เนื�องจากในปี 2563 มีการใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่ ส่ งผลให้รายได้คา้ งรับมีอตั ราที�เพิ�มสูงขึ�น

1. เนื�องจากสถานการณ์ Covid-19 ที�ส่งผลให้ภาครัฐและภาคเอกชนมีการชะลอการลงทุนและพัก
ชําระเงิน
2 กรณี ขา้ งต้น คือ สาเหตุหลักที�ทาํ ให้ผลประกอบการของบริ ษทั ฯลงลด
ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามคําถาม ดังนี�
ก่อนวาระการประชุม แจ้งว่ามีมาประชุมด้วยตนเอง 3 ท่าน และผ่านทางสื� ออิเล็กทรอนิกส์ 6 ท่าน แต่รายชื�อ
กรรมการของบริ ษทั ฯมีท� งั หมด 10 ท่าน ขอสอบถามว่าหายไปไหน 1 ท่าน
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี�
ในวันนี� มีกรรมการเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง 3 ท่าน และกรรมการของบริ ษทั ฯส่ วนที�เหลืออีก 7 ท่าน
ประชุมด้วยวิธีผา่ นสื� ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รวมเป็ นทั�งสิ� น 10 ท่าน ครบทุกท่าน
เมื�อปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามคําถามใดๆอีก ประธาน จึงเสนอให้ท�ีประชุมพิจารณาลงมติ

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ� นสุ ด วันที� 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี�
เห็นด้วย

712,769,336

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-0-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

-0-

เสี ยง

ระเบียบวาระที� 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจ่ ายเงินปันผล

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ได้นาํ เสนอ
รายละเอียดที�เกี�ยวข้องให้ท�ีประชุมได้ประกอบการพิจารณา
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั รายงานต่อที�ประชุมว่า สื บเนื�องจาก
สถานการณ์การแพร่ ระบาดของไวรัส COVID-19 ทําให้บริ ษทั ได้รับผลกระทบในการดําเนิ นงาน ส่ งผลให้ในปี ที�ผา่ น
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มา บริ ษทั ฯมี ผลการดําเนิ นงานขาดทุน บริ ษทั ฯจึ งจัดสรรกําไรจากกําไรสะสม จํานวน 0.21 ล้านบาท ไว้เป็ นทุ น
สํารองตามกฎหมาย และมีความจําเป็ นต้องงดจ่ายเงินปันผลให้กบั ผูถ้ ือหุน้
ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม และ เมื�อปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถามคําถามใดๆ ประธาน
จึงเสนอให้ท�ีประชุมพิจารณาลงมติ

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและงดจ่ายเงินปันผล ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี�
เห็นด้วย

712,768,436

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-0-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

900

เสี ยง

ระเบียบวาระที� 5

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ได้เป็ น ผูน้ าํ
เสนอรายละเอียดให้ท�ีประชุมได้พจิ ารณา
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั รายงานต่อที�ประชุมว่า ในปี นี� มี
กรรมการที�ครบกําหนดวาระการดํารงตําแหน่งจํานวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

ประธานกรรมการ ,ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

2. ดร.เขียน วงศ์สุรีย์

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

3. นางธนนันท์ ซาโต

กรรมการ

ซึ� งทั�ง 3 ท่ า นตามรายนามดัง กล่ า ว เป็ นผูท้ �ี มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ว น และเป็ นผู ้ท�ี เ หมาะสมโดยมี ค วามรู้
ความสามารถ และประสบการณ์ อัน เป็ นประโยชน์ต่ อ การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษัท ดัง นั�น คณะกรรมการจึ ง
เห็นสมควรเสนอที�ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ� ง ซึ� ง
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ในการแต่ งตั�งกรรมการทั�ง 3 ท่า นนี� จะทําการลงมติ เ ป็ น รายบุ คคล ทั�งนี� บริ ษทั ได้จ ดั ส่ งประวัติโดยสังเขปของ
กรรมการทั�ง 3 ท่านให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ� งที�ส่งมาด้วย 3
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
และ เมื�อปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามจึงได้เสนอที�ประชุมได้พจิ ารณาลงมติ โดยเริ� มจาก
5.1 นายธี รชัย ฉันทโรจน์ศิริ
ที�ประชุม พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั�งนายธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ กรรมการที�ครบกําหนดตาม
วาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนน
เสี ยง ดังนี�
เห็นด้วย

712,769,336

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-0-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

-0-

เสี ยง

5.2 ดร.เขียน วงศ์สุรีย์
ที�ประชุม พิจารณาแล้วมีมติแต่งตั�ง ดร.เขียน วงศ์สุรีย ์ กรรมการที�ครบกําหนดตามวาระกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี�
เห็นด้วย

712,769,216

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

120

เสี ยง

งดออกเสี ยง

-0-

เสี ยง

5.3 นางธนนันท์ ซาโต
ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั�งนางธนนันท์ ซาโต กรรมการที�ครบกําหนดตามวาระกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ�ง ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี�
เห็นด้วย

699,640,538

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-0-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

13,128,798

เสี ยง
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ภายหลังจากที�ได้มีการลงมติเป็ นที�เรี ยบร้อยแล้ว นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการ และ
เลขานุการบริ ษทั ได้เรี ยนเชิญ นายธี รชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการ ได้ดาํ เนินการประชุมและกล่าวสรุ ปมติ
ที�ประชุมอีกครั�ง ดังนี�

มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั�งกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระทั�ง 3 ท่าน
ตามรายละเอียดข้างต้น กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษทั ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ� ง

ระเบียบวาระที� 6

พิจารณาอนุมัติกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้ นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ได้เป็ น ผูน้ าํ
เสนอรายละเอียดให้ท�ีประชุมได้พจิ ารณา
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุ การบริ ษทั รายงานต่อที� ประชุ มว่า ในปี นี� ทาง
คณะกรรมการบริ ษ ทั ฯ เห็ น สมควรเสนอที� ประชุ ม พิ จ ารณาอนุ มตั ิ ก าํ หนดค่ า ตอบแทนกรรมการ และบํา เหน็ จ
กรรมการ ดังนี�
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน
ประธานกรรมการ

30,000 บาท ต่อ เดือน

กรรมการ

15,000 บาท ต่อ เดือน

สําหรับกรรมการที�ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนกรรมการเพิ�มเติม ดังนี�
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

10,000 บาท ต่อ เดือน
5,000 บาท ต่อ เดือน

โดยค่าตอบแทนดังกล่าวข้างต้น เป็ นอัตราเดียวกันกับปี ที�ผา่ นมา
ทั�งนี� เนื�องด้วยในปี ที�ผา่ นมา บริ ษทั ฯมีผลการดําเนินงานขาดทุน จึงมีความจําเป็ นต้องงดจ่ายเงินบําเหน็จ
ให้กบั กรรมการทุกท่าน
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการและเลขานุการบริ ษทั ได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
และ เมื�อปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ใดซักถามจึงได้เสนอที�ประชุมได้พจิ ารณาลงมติ
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มติที�ประชุม ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการ และงดจ่ายเงินบําเหน็จให้กบั
กรรมการ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี�
เห็นด้วย

712,768,436

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-0-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

900

เสี ยง

ระเบียบวาระที� 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตั�งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสําหรับ
รอบระยะเวลาดําเนินงานปี 2564

ประธาน ได้มอบหมายให้ นางบุศริ นทร์ สุวรรณรัตน์ รองกรรมการผูจ้ ดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
เป็ นผูน้ าํ เสนอรายละเอียดที�เกี�ยวข้องให้ผถู ้ ือหุน้ ได้รับทราบเพื�อประกอบการพิจารณา
นางบุศริ น ทร์ สุ วรรณรั ตน์ รายงานต่อที� ประชุ มว่า โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที� ประชุ ม
คณะกรรมการบริ ษทั ได้เห็ นสมควรเสนอที�ประชุมผูถ้ ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั�ง นางสุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบ
บัญชี รับอนุญาตเลขที� 2982 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขที� 5599 และ/หรื อ
นายนพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที� 7764 นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที�
5128 และ/หรื อนายจุ ม พฏ ไพรรั ตนากร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที� 7645 และ/หรื อ น.ส.สุ ภาภรณ์ มัง� จิ ตร
ผูส้ อบบัญชี รั บอนุ ญาตเลขที� 8125 แห่ ง บริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อิน เตอร์ เนชั�นแนล จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของ
บริ ษทั สําหรับงวดการดําเนิ นงานประจําปี 2564 โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมทั�งสิ� นไม่เกิ น 1,640,000 บาท
และเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั บีเคดี เรี ยลเอสเตท จํากัด (บริ ษทั ย่อย) โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีรวมทั�งสิ� นไม่
เกิ น 60,000 บาท ซึ� งเท่ากับปี ที�ผ่านมา ทั�งนี� ในกรณี ท�ีมีงานนอกเหนื อจากการสอบบัญชี ตามปกติให้คณะกรรมการ
บริ ษทั มีอาํ นาจในการพิจารณาค่าใช้จ่ายที�เกี�ยวข้องเป็ นกรณี ๆไป
ทั�งนี� สํานักงานสอบบัญชี และผูส้ อบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้
เสี ย กับบริ ษทั /ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ �ีเกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ประธาน ได้กล่าวเชิ ญชวนให้ผถู ้ ื อหุ ้นได้ซักถาม และ เมื�อปรากฎว่าไม่มีผใู้ ดซักถามคําถามใด ๆ ประธาน
เสนอที�ประชุมได้พจิ ารณาลงมติ
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มติที�ประชุม ที�ประชุ มพิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั�งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีสาํ หรับปี 2564 ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี�
เห็นด้วย

712,769,336

เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-0-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

-0-

เสี ยง

ระเบียบวาระที� 8

เรื� องอื�นๆ

ประธาน ได้สอบถามว่า มีผถู ้ ือหุน้ ใดจะเสนอเรื� องอื�นๆ อีกหรื อไม่
และ เมื�อไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื� องอื�นๆ อีก ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถาม หรื อ แสดงความ
คิดเห็น
ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามคําถาม ดังนี�
ขอทราบทิศทางและแผนการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ เพื�อเพิ�มรายได้และให้มีกาํ ไรสุทธิอย่างต่อเนื�อง และ
บริ ษทั ฯมีแนวโน้มดําเนินธุรกิจใหม่ๆในอนาคตหรื อไม่
นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั ได้ตอบข้อซักถาม ดังนี�
ขอเรี ยนท่านผูถ้ ื อหุ ้นว่า บริ ษทั ฯได้เข้าตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2556 และมีนโยบาย
การเติบโต ปี ละ 20% ต่อเนื�องอย่างน้อย 5 ปี ซึ� งบริ ษทั ฯสามารถดําเนิ นการได้ตามเป้าหมายที�วางไว้ จากปี พ.ศ. 2556
-2561 บริ ษทั ฯมีรายได้เติบโตขึ�นมาถึง 106% และมีผถู้ ือหุน้ เพิ�มขึ�นอย่างต่อเนื� อง ส่ วนในปี พ.ศ. 2562 เป็ นปี ที�บริ ษทั
ฯมีการปรับกลยุทธ์การดําเนิ นงาน เพื�อเสริ มสร้างรายได้และกําไรของบริ ษทั ฯให้มากขึ�น แต่ในปี พ.ศ. 2563 ได้เกิด
วิกฤตการณ์ Covid-19 ที�ทุกคนบนโลกไม่มีใครคาดคิด ส่ งผลกระทบกับธุ รกิ จไปทัว� โลก และมีการชะลอการลงทุน
อย่างต่อเนื� อง อย่างไรก็ตาม ณ ปั จจุบนั บริ ษทั ฯมี BL ในมืออยู่ท�ี จํานวน 1.4 พันล้าน ซึ� งบริ ษทั ฯคาดการณ์ ว่า จะ
สามารถทํารายได้และกําไรจากงานที�มีอยูไ่ ด้
ตัวแทนสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถามคําถามเพิ�มเติม ดังนี�
พนักงานของบริ ษทั ฯต้องทํางานแบบ Work From Home หรื อไม่ และถ้าทํามีผลกระทบต่อการทํางานหรื อ
คุณภาพงานหรื อไม่อย่างไร
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นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ กรรมการ และเลขานุการบริ ษทั ได้ตอบข้อซักถามเพิ�มเติม ดังนี�
ตอนนี�บริ ษทั ฯยังไม่มีนโยบายให้พนักงานทํางานแบบ Work From Home แต่ส�ิ งที�บริ ษทั ฯได้รับผลกระทบ
จากวิกฤตการณ์ Covid-19 คือ การดําเนินงานในโครงการต่างๆ จากมาตรการห้ามเคลื�อนย้ายแรงงานต่างด้าวข้ามเขต
อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯมีมาตรการในการจัดสรรพื�นที�ทาํ งานให้กบั พนักงาน มีการพ่นยาฆ่าเชื�อโรคเป็ นประจํา มีการ
แบ่งเวลาพักเบรก/พักรับประทานอาหาร เพื�อลดความแออัด และลดความเสี� ยงในสถานการณ์ปัจจุบนั ตามนโยบาย
ของภาครัฐ
และเมื�อปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม คําถาม หรื อ แสดงความคิดเห็น เพิ�มเติม ประธาน จึงได้กล่าวปิ ด
ประชุม

ปิ ดประชุม เวลา 11.00 น.

_______ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ_______ ประธานที�ประชุม
(ศ.เกียรติคุณ นพ.ธี รชัย ฉันทโรจน์ศิริ)

___กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ____ ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ)
กรรมการและเลขานุการบริ ษทั

-24

สิ�งทีส� ่งมาด้วย 2

รายงานประจําปี 2564 และงบการเงินงวดประจําปี 2564
(One Report)
ในรูปแบบ QR Code
(โปรดสแกน QR Code ในแบบฟอร์ม)
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ประวัตโิ ดยสังเขปของบุคคลทีไ� ด้รับการเสนอชื�อแต่งตัง�
ให้กลับมาดํารงตําแหน่งกรรมการ
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ประวัติกรรมการทีไ� ด้รับการเสนอชื�อแต่งตัง�

ชื�อ – นามสกุล

:

ว่าที�เรืออากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกุลบุตร

ดํารงตําแหน่ง

:

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

:

66 ปี

วุฒิการศึกษา

:

- ปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวเครื�องกล)
โรงเรียนนายเรืออากาศ

อบรม

:

- หลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที� 54

ประวัติการทํางาน (5 ปี ) :

-

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2555 – ปั จจุบนั )
กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (2554 – 2555)
ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (2550 - 2553)
กรรมการอํานวยการ สนง.ธนานุเคราะห์ (2558-ปั จจุบนั )

การถือหุน้ ในบริษัท

:

-

สัดส่วนการถือหุน้

:

-

การมีส่วนได้เสีย

:

ไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง� นี �
ยกเว้นวาระการอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนและค่าบําเหน็จกรรมการ

การเข้าประชุมในปี ท�ีผา่ นมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมจํานวน 6 ครัง� จากการประชุมทัง� หมด 7 ครัง�
กรรมการที�ถกู เสนอชื�อ

: ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
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ชื�อ-นามสกุล

:

นายศรายุธ แสงจันทร์

ดํารงตําแหน่ง

:

กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

อายุ

:

59 ปี

วุฒิการศึกษา

:

ั ฑิต
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บณ
(เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต เคลลอกสกูล
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเธอร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอกการศึกษาเศรษฐศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม

:

- หลักสูตร Management Development Program, Wharton School
SCG รุน่ ที� 15 ปี พ.ศ. 2542
- หลักสูตร Citi - INSEAD CFO, INSEAD, Singapore ปี พ.ศ. 2557 , 2558,
2559 , 2560
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง CMA-GMS รุน่ ที� 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558
- หลักสูตร The Emerging CFO : Strategic Financial Leadership
Program, Graduate School of Business, Stanford University, USA
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน วตท.รุน่ ที� 23
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที� 11 (วพน.11)

ประวัติการทํางาน (5 ปี )

:

- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ งานการเงิน
บริษัท นํา� ตาลมิตรผล จํากัด (พ.ศ. 2556-ปั จจุบนั )
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน
(พ.ศ.2561 - ปัจจุบนั )

การถือหุน้ ในบริษัท

:

-

หุน้
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คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้

:

ร้อยละ -

การเข้าประชุมในปี ท�ีผา่ นมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมจํานวน 6 ครัง� จากการประชุมทัง� หมด 7 ครัง�
กรรมการที�ถกู เสนอชื�อ

: ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ

-29

สิ�งทีส� ่งมาด้วย 3

ชื�อ – นามสกุล

:

นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง

ดํารงตําแหน่ง

:

กรรมการ

อายุ

:

49 ปี

วุฒิการศึกษา

: - ปริญญาตรี สาขาศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จ

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

- กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ.เนชั�น อินเตอร์เนชั�นแนล เอ็ดดูเทนเมนท์
(พ.ศ. 2553 – ปั จจุบนั )
- Creative Production & Design Cirector บจก.โกลด์ สตาร์ กรุป๊ (พ.ศ. 2558 – ปัจจุบนั )
- กรรมการ บจก. รวีโชค (พ.ศ. 2563 - ปั จจุบนั )
- กรรมการ บจก. ไพร์มซายน์ (พ.ศ. 2560 - ปัจจุบนั )
- Creative Production & Design Cirector บจก.แร๊ป กราฟฟิ ก (พ.ศ. 2559 – 2561)
- ที�ปรึกษา บจก. พราวด์ ทู ดู (พ.ศ.2558 - 2559)
การถือหุน้ ในบริษัท

:

คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้ :

- หุน้
ร้อยละ -

การเข้าประชุมในปี ท�ีผา่ นมา : ประชุมคณะกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมจํานวน 7 ครัง� จากการประชุมทัง� หมด 7 ครัง�
กรรมการที�ถกู เสนอชื�อ : ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการหรือผูบ้ ริหารในกิจการที�อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ตอ่ บริษัทฯ
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เอกสารสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้
ผ่านสือ� อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
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เอกสารสําหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้ ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. กรณีผู้ถอื หุน้ มีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM
โปรดแนบสําเนาเอกสารแสดงตัวตนเพื�อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนําส่งเอกสาร สําหรับการ
ประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ E-Meeting (Document Registration System for E-Meeting) ดังนี �

• สําหรับ ผู้ถือหุ้นที�เป็ นบุคคลธรรมดา – สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง หรือ
สําเนาเอกสารอื�นซึง� ออกโดยหน่วยงานราชการ ที�ยงั ไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสําเนาถูกต้อง
• สําหรั บผู้ ถือ หุ้นที�เ ป็ นนิ ติบุคคล – หนังสือมอบอํานาจ หรือหนังสื อมอบฉั นทะที� ลงนามครบถ้ว น พร้อม
เอกสารประกอบตามรายละเอียดที�ระบุในหัวข้อ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหน้าถัดไป
ให้บริษัท ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที� 7 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี �

• ช่องทางการนําส่งเอกสารเข้าสูร่ ะบบ ตามสิ�งทีส� ่งมาด้วย 8
2. กรณีผู้ถอื หุน้ มีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชุม E-AGM
สําหรับผูถ้ ือหุน้ ที�ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม E-AGM ได้ ผูถ้ ือหุน้ สามารถมอบฉันทะให้บคุ คลอื�นหรือกรรมการอิสระของ
บริษัทดังต่อไปนี � เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน

• นายธีรชัย ฉันทโรจน์ศริ ิ กรรมการอิสระ อายุ 71 ปี
ที�อยู่ เลขที� 52 ซอยเย็นจิต 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ

(กรรมการอิสระข้างต้นไม่มสี ว่ นได้เสียพิเศษที�แตกต่างจากกรรมการคนอื�นๆ ในทุกวาระที�เสนอในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2565 นี)�
ทัง� นี � ขอให้ผถู้ ือหุน้ กรอกข้อความและลงลายมือชื�อในหนังสือมอบฉันทะที�บริษัทได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ ือหุน้ หรือ
สามารถดาวน์โหลดจากหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถ้ ื อหุน้ ผ่านเว็บไซต์บริษัทที� www.bangkokdeccon.com และ
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ส่งหนังสือมอบฉันทะและสําเนาเอกสารประกอบการมอบฉันทะ (ตามที�ระบุดา้ นล่างนี)� ให้บริษัท ภายในเวลา
17.00 น. ของวันที� 7 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังนี �

• ช่องทางการนําส่งเอกสารเข้าสูร่ ะบบ ตามสิ�งทีส� ่งมาด้วย 8

เอกสารประกอบการมอบฉันทะ
1.ผู้ถอื หุน้ มอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที�กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผูม้ อบฉันทะและผูร้ บั มอบฉันทะ และ
2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที�ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง
ของ ผูม้ อบฉันทะ และ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที�ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง
ของผูร้ บั มอบฉันทะ

2.นิตบิ ุคคลมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะที�กรอกข้อความครบถ้วน และลงลายมือชื�อของผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนัน� รวมทัง� ตรา
ประทับของนิติบคุ คล (ถ้ามี) ของผูม้ อบฉันทะ และลงลายมือชื�อของผูร้ บั มอบฉันทะ และ
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลของผูม้ อบฉันทะ ซึ�งลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้องและออกให้ไม่
เกิน 1 ปี ก่อนวันประชุมผูถ้ ือหุน้ และ
3. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที�ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง
ของผูม้ อี าํ นาจลงนามผูกพันนิติบคุ คลนัน� (ผูม้ อบฉันทะ) และ
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทางที�ยงั ไม่หมดอายุ และลงลายมือชื�อรับรองสําเนาถูกต้อง
ของผูร้ บั มอบฉันทะ

-33

3.บุคคลทีไ� ม่ใช่สญ
ั ชาติไทยหรือนิตบิ ุคคลจดทะเบียนต่างชาติ
กรณี ท�ีเอกสารหรือหลักฐานที�ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถ้ ื อหุน้ จะต้องแสดง
เอกสารคําแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึง� ลงนามรับรองคําแปลโดยผูถ้ ือหุน้ หรือโดยผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันนิติบุคคลที�เป็ น
ผูถ้ ือหุน้
หมายเหตุ กรณีผู้ถอื หุน้ ทีไ� ม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้ ผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM) ของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดย
ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ�งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น ผ่าน ช่องทาง

Email : IR@Bangkokdeccon.com

3. ช่องทางสําหรับผู้ถือหุ้นในการส่งคําแนะนําหรือคําถามที�เกี�ยวข้องกับบริษัทและวาระการประชุม E-AGM
มีดงั นี �
3.1 ระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ ื อหุน้ ที�เข้าร่วมประชุมสามารถส่งคําแนะนําหรือคําถามได้ผ่านระบบการประชุม
E-AGM
3.2 ผูถ้ ื อ หุน้ สามารถส่งคํา แนะนํา หรือคํา ถามล่ว งหน้า ให้บ ริษัท ก่ อนวันประชุม โดยส่งให้แก่ บ ริษั ทภายในเวลา
17.00 น. ของ วันที� 7 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ต่อไปนี �
• ช่องทาง Email : IR@Bangkokdeccon.com หรือ
• ช่องทางไปรษณีย:์
สํานักเลขานุการบริษัท
บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)
เลขที� 52/3 หมู่ท�ี 8 ถนนบางบัวทอง-สุพรรณบุรี
ตําบลละหาร อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110
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ข้อบังคับของบริษัท
ในส่วนทีเ� กีย� วข้องกับการประชุมผู้ถอื หุน้
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ข้อบังคับของบริษทั ทีเ� กีย� วข้องกับการประชุมผู้ถอื หุน้
หมวดที� 5
การประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมใหญ่ผถู้ ื อหุน้ อย่างน้อยปี ละหนึ�งครัง� การประชุมเช่นว่านีใ� ห้เรียกว่า
“ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทําภายในสี� (4) เดือน ภายหลังการสิน� สุดรอบปี ทางการ
บัญชีของบริษัท การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื�นๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้สดุ แต่เห็นสมควร หรือเมื�อผูถ้ ือหุน้ คนหนึ�งหรือหลายคน
ซึ�งมีหนุ้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ที�จาํ หน่ายได้ทง�ั หมดจะเข้าชื�อกันทําหนังสือ
ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ ื อหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื�อใดก็ได้แต่ตอ้ งระบุเรื�องและเหตุผลใน
การที�ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี � คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในสี�สิบห้า(45)วัน นับแต่วนั ที�ได้รบั หนังสือจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณีท�ีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถ้ ือหุน้ ทัง� หลาย
ซึ�งเข้าชื�อกัน หรือ ผูถ้ ือหุน้ คนอื�นๆรวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามที�บงั คับไว้นนั� จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี�สิบ
ห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนีใ� ห้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที�
คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและ
อํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีท�ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ที�เป็ นการเรียกประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามครัง� ใด จํานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึง� มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที�กาํ หนดไว้ในข้อ 42 ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้คา่ ใช้จา่ ยที�เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง� นัน� ให้แก่บริษัท
ข้อ 41. ในการเรียกประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้คณะกรรมการจัดทําเป็ นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที� วัน เวลา ระเบียบ
วาระการประชุม และเรื�องที�จะเสนอต่อที�ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร และจัดส่งให้ผถู้ ือหุน้
และนายทะเบียนทราบไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนวันประชุม หรือโฆษณาคําบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 (สาม) วันก่อนวัน ประชุมไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) วัน
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ข้อ 42. ในการประชุมผูถ้ ื อ หุน้ ต้องมี ผูถ้ ื อ หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะจากผูถ้ ื อ หุน้ (ถ้า มี) มาประชุม ไม่นอ้ ยกว่า 25
(ยี�สิบห้า) คน หรือไม่นอ้ ยกว่า กึ�งหนึ�งของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัง� หมด และจะต้องมีหนุ้ นับรวมกันได้ ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ�ง ในสามของจํานวนหุน้ ที�จาํ หน่ายได้ทงั� หมด จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีท�ีปรากฏว่าการประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ครัง� ใด เมื�อล่วงเวลานัด ไปแล้ว ถึงหนึ�งชั�วโมงจํานวนผูถ้ ื อหุน้ ซึ�งมาเข้าร่วม ประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที�กาํ หนดไว้ หากว่าการประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้เรียกนัดเพราะผูถ้ ือหุน้ ร้องขอการประชุมเป็ น อันระงับไป ถ้า
การประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน� มิใช่เป็ นการประชุมเพราะผูถ้ ือหุน้ เป็ นผูร้ อั งขอ ให้นดั ประชุมใหม่ และให้สง่ หนังสือ
นัดประชุมไปยังผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 7 (เจ็ด) วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครัง� หลังนีไ� ม่บงั คับว่าจะต้อง
ครบองค์ประชุม
ข้อ 43. ประธานกรรมการเป็ นประธานของที�ประชุมผูถ้ ื อหุน้ ในกรณีที�ประธานกรรมการไม่อยู่ในที�ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิ บตั ิห น้าที�ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็ นประธาน ถ้าไม่มี รอง
ประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที�ได้ ให้ผูถ้ ื อหุน้ ซึ�งมาประชุมเลือกผูถ้ ื อหุน้ คนหนึ�ง เป็ น
ประธานในที�ประชุม ในการออกเสียง ลงคะแนน ให้ผถู้ ือหุน้ มีคะแนนเสียงเท่า จํานวนหุน้ ที�ตนถืออยู่โดยถือ
ว่า หุน้ หนึ�งมีหนึ�งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย เว้นแต่ผถู้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้อง
ขอและที�ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลง คะแนนลับนัน� ให้เป็ นไป
ตามที�ประธานในที�ประชุมกําหนด
ข้อ 44. มติของที�ประชุมผูถ้ ือหุน้ นัน� ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี �
44.1 ในกรณีปกติ ให้ถือเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง� มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ประธานในที�ประชุมออกเสียงเพิ�มขึน� เสียงหนึ�งเป็ น เสียงชีข� าด
44.2 ในกรณีดงั ต่อไปนี � ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียง ทัง� หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึง� มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง� หมดหรือบางส่วนที�สาํ คัญให้แก่บคุ คลอื�น
(ข) การซือ� หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื�นหรือบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทํา แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี�ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง� หมดหรือ บางส่วนที�สาํ คัญ การ
มอบหมายให้บุ ค คลอื� น เข้า จั ด การธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท หรื อ การรวมกิ จ การกั บ บุค คลอื� น โดยมี
วัตถุประสงค์จะแบ่งกําไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับของบริษัท
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(จ) การเพิ�มทุน การลดทุน การออกหุน้ กู้ หรือหุน้ กูช้ นิดแปรสภาพเป็ นหุน้ สามัญ ได้การออกหุน้ บุรมิ สิทธิ
หรือหุน้ บุรมิ สิทธิชนิดแปรสภาพเป็ นหุน้ สามัญได้การออกหลักทรัพย์ชนิดอื�น ตามบทบัญญัติของกฏ
หมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์การออกใบสําคัญแสดงสิทธิในการจองซือ� หุน้ ทุกชนิด
(ฉ) การควบ หรือเลิกบริษัท
ข้อ 45. กิจการอันที�ประชุมสามัญประจําปี พงึ กระทําดังนี �
45.1 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการที�เสนอต่อที�ประชุมแสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบปี ท�ีผ่านมา
45.2 พิจารณาและอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาํ ไรขาดทุน
45.3 พิจารณาจัดสรรเงินกําไร และจัดสรรเงินไว้เป็ นทุนสํารอง
45.4 เลือกตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
45.5 เลือกตัง� ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
45.6 กิจการอื�น ๆ
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หนังสือมอบฉันทะ
(แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.)
และ ใบประจําต่อ

-39

สิ�งทีส� ่งมาด้วย 6
อากร

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

แสตมป์
20 บาท

เขียนที�...........................................................................
วันที� .......... เดือน................................ พ.ศ. .................
(1) ข้าพเจ้า ............................................................................................สัญชาติ..........................อยูท่ �ี………….. .........................
ถนน .................................... ตําบล / แขวง .............................................................อําเภอ / เขต.....................................................................
จังหวัด...................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทัง� สิน� รวม.............................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ............................เสียง ดังนี �
หุน้ สามัญ.......................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ....................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
( )............................................................อายุ..........ปี อยู่บา้ นเลขที� ...............................ถนน..............................................ตําบล/
แขวง................................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
( )............................................................อายุ..........ปี อยู่บา้ นเลขที� ...............................ถนน..............................................ตําบล/
แขวง................................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
( )............................................................อายุ..........ปี อยู่บา้ นเลขที� ...............................ถนน..............................................ตําบล/
แขวง................................................อําเภอ/เขต...................................จังหวัด..............................รหัสไปรษณีย.์ ....................................
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2565 ในวันที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และ สถานที�อ�ืนด้วย
กิจการใดที�ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน� ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื�อ......................................................ผูม้ อบฉันทะ
(..................................................)
ลงชื�อ......................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..................................................)
ลงชื�อ......................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..................................................)
ลงชื�อ......................................................ผูร้ บั มอบฉันทะ
(..................................................)
หมายเหตุ ผูถ้ ือหุน้ ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารแบ่งแยกจํานวนหุน้
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
เขียนที�...........................................................................
วันที� .......... เดือน................................ พ.ศ. .................

อากร
แสตมป์
20 บาท

(1) ข้าพเจ้า ............................................................................ ....................................สัญชาติ..........................................
อยู่ท�ี ......................................................,................... ถนน ............................................................. ตําบล / แขวง ............................
อําเภอ / เขต............................................................ จังหวัด........................................................
(2) เป็ นผูถ้ ือหุน้ บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนทัง� สิน� รวม.....................................หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้
เท่ากับ.....................................เสียง ดังนี �
หุน้ สามัญ......................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
หุน้ บุรมิ สิทธิ...................................หุน้ ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
( ) ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 71 ปี ที�อยู่ 52 ซ.เย็นจิต 6
แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
หรือ
( )............................................................อายุ..........ปี อยู่บา้ นเลขที�..................ถนน......................................ตําบล/
แขวง..............................อําเภอ/เขต.................................จังหวัด.....................................รหัสไปรษณีย.์ ........................
คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้าเพื�อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ครัง� ที�
1/2565 ในวันที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และ สถานที�อ�ืนด้วย
กิจการใดที�ผรู้ บั มอบฉันทะกระทําไปในการประชุมนัน� ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง� นี � ดังนี �
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2564
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที� 2 รับทราบรายงานประจําปี 2564 (One Report) ซึง� รวมถึงรายงานของคณะ กรรมการที�แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ท�ี
ผ่านมา
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที� 3

พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินงวดประจําปี สิน� สุด วันที� 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที� 4

พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร และจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที� 5

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระ ดังนี �
5.1 ว่าที�เรืออากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกุลบุตร
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
5.2 นายสรายุธ แสงจันทร์
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
5.3 นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที� 6

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข ) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง

วาระที� 7

วาระที� 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง� ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาํ หรับรอบระยะเวลาดําเนินงานปี 2565
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)
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(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ� ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน� ไม่ถกู ต้อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท�ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชดั เจนหรือในกรณีท�ที ี�ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท�มี ีการแก้ไขเปลี�ยนแปลงหรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร

กิจการใดที�ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท�ีผรู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้ พเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ

ลงชื�อ___________________________ผูม้ อบฉันทะ
(_________________________)

ลงชื�อ___________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
(_________________________)

ลงชื�อ___________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
(_________________________)

ลงชื�อ___________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
(_________________________)

หมายเหตุ
1. ผูถ้ ือหุน้ ที�มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจํานวนหุน้
ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคนเพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีท�ีมีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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อากร
แสตมป์

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค
แบบทีใ� ช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุน้ เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง� ให้คัสโตเดียนในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุน้
เขียนที�
วันที�

พ.ศ. __________

เดือน

(1) ข้าพเจ้า

สํานักงานตัง� อยู่เลขที�
ตําบล/แขวง __
__ อําเภอ/เขต
จังหวัด
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั
ผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) โดยถือหุน้ จํานวนรวมทัง� สิน�

20 บาท

ถนน
รหัสไปรษณีย ์

________
________

ซึง� เป็ น
หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ

เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้
 1.

 2.
 3.

อายุ
อําเภอ/เขต
อําเภอ/เขต
อําเภอ/เขต

จังหวัด
อายุ
จังหวัด
อายุ
จังหวัด

ปี อยู่บา้ นเลขที�_______ ถนน
รหัสไปรษณีย ์
ปี อยู่บา้ นเลขที�
ถนน
รหัสไปรษณีย ์
ปี อยู่บา้ นเลขที�
ถนน
รหัสไปรษณีย ์

ตําบล/แขวง
หรือ
ตําบล/แขวง
หรือ
ตําบล/แขวง

คนหนึ�งคนใดเพียงคนเดียวเป็ นผูแ้ ทนของข้าพเจ้า เพื�อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้
ครัง� ที� 1/2565 ในวันที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อ�ืนด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง� นี � ดังนี �

 มอบฉันทะตามจํานวนหุน้ ทัง� หมดที�ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 มอบฉันทะบางส่วน คือ หุน้ สามัญ
หุน้ และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง� นี � ดังนี �
วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2564
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที� 2 รับทราบรายงานประจําปี 2564 (One Report) ซึง� รวมถึงรายงานของคณะ กรรมการที�แสดงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี ท�ี
ผ่านมา
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที� 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินงวดประจําปี สิน� สุด วันที� 31 ธันวาคม 2564
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที� 4 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร และจ่ายเงินปั นผล
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที� 5 พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง� กรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดตามวาระ ดังนี �
5.1 ว่าที�เรืออากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกุลบุตร
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
5.2 นายศรายุธ แสงจันทร์
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
5.3 นายพันธ์วริศ มาตย์เมือง
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสทิ ธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
วาระที� 6

พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข ) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
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วาระที� 7

วาระที� 8

พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตัง� ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสาํ หรับรอบระยะเวลาดําเนินงานปี 2565
(ก) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นควร
(ข) ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี �
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
เรื�องอื�นๆ (ถ้ามี)

(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดที�ไม่เป็ นไปตามที�ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี � ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน�
ไม่ถกู ต้อง และไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
(6) ในกรณีท�ีขา้ พเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชดั เจน หรือในกรณีที�ท�ีประชุมมีการพิจารณา หรือลง
มติในเรื�องใดนอกเหนือจากเรื�องที�ระบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีท�มี ีการแก้ไขเปลี�ยนแปลง หรือเพิ�มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิ
พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
กิจการใดที�ผรู้ บั มอบฉันทะได้กระทําไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท�ผี รู้ บั มอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที�ขา้ พเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ
เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทําเองทุกประการ
ลงชื�อ
ผูม้ อบฉันทะ
(
)
ลงชื�อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื�อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

ลงชื�อ
(

ผูร้ บั มอบฉันทะ
)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค นีใ� ช้เฉพาะกรณีท�ีผถู้ ือหุน้ ที�ปรากฏชื�อในทะเบียนเป็ นผูล้ งทุนต่างประเทศ และแต่งตัง� ให้คสั โตเดียน
(Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ ให้เท่านัน�
2. หลักฐานที�ตอ้ งแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
– หนังสือมอบอํานาจจากผูถ้ ือหุน้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผูด้ าํ เนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
– หนังสือยืนยันว่าผูล้ งนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รบั อนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3. ผูถ้ ือหุน้ ที�มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผูเ้ ข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ
แบ่งแยกจํานวนหุน้ ให้ผรู ้ บั มอบฉันทะหลายคน เพื�อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ในกรณีท�ีมีวาระที�จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที�ระบุไว้ขา้ งต้น ผูม้ อบฉันทะสามารถระบุเพิ�มเติมได้ในใบประจําต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

-46

สิ�งทีส� ่งมาด้วย 6

ใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผูถ้ ือหุน้ ของ บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญประจําปี ผถู้ ือหุน้ ครัง� ที� 1/2565 ใน
วันที� 8 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือ ที�จะพึงเลื�อนไปในวัน เวลา และสถานที�อ�ืนด้วย
วาระที�

เรื�อง

 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี �

 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
เห็นด้วย
เสียง
เสียง
เรื�อง
วาระที�
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี �

 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
เห็นด้วย
เสียง
เสียง
วาระที�
เรื�อง
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุ ประการตามที�เห็นสมควร
 ให้ผรู้ บั มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้า ดังนี �
เห็นด้วย
เสียง
เสียง

 ไม่เห็นด้วย
 งดออกเสียง
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจําต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ ถูกต้องบริบรู ณ์ และเป็ นความจริงทุกประการ
ลงชื�อ___________________________ผูม้ อบฉันทะ
(
)
วันที�____/____/____

ลงชื�อ_________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
วันที�____/____/____

ลงชื�อ___________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
วันที�____/____/____

ลงชื�อ_________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
(
)
วันที�____/____/____
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รายชื�อกรรมการอิสระของบริษัท
ทีเ� ป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะ
ในการประชุมผู้ถอื หุน้
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รายชื�อกรรมการอิสระของบริษัททีเ� ป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะในการประชุมผู้ถอื หุน้
ชื�อ – นามสกุล

:

ที�อยู่

:

ศ.เกียรติคณ
ุ นพ.ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ

52 ซ.เย็นจิต 6 แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร

ดํารงตําแหน่ง

:

ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

อายุ

:

วุฒิการศึกษา

:

71 ปี
- Certificate in Anesthesiology and Critical

Care Medicine, The Johns Hopkins
University School of Medicine, U.S.A.
- แพทย์ศาสตร์บณ
ั ฑิต ม.มหิดล
- วิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต ม.มหิดล
อบรม

:

- ประกาศนียบัตรการอบรมแพทย์ประจําบ้านกุมารเวชศาสตร์ปีท�ี 4
(Fellow สาขาโรคทางระบบหายใจในเด็ก) คณะแพทย์ศาสตร์ ร.พ.รามาธิบดี
- วุฒิบตั รแสดงความรูห้ รือความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของ
แพทยสภา (สาขากุมารเวชศาสตร์) แพทยสภา
- ประกาศนียบัตรชัน� สูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (กุมารเวชศาสตร์)
บัณฑิตวิทยาลัย ม.มหิดล
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ประวัติการทํางาน (5 ปี ) : - ผูอ้ าํ นวยการโรงพยาบาลสถาบันโรคไตรภูมริ าชนครินทร์ (พ.ศ.2554-ปัจจุบนั )
- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (พ.ศ.2561-ปัจจุบนั )
- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (ปั จจุบนั )
การถือหุน้ ในบริษัท

:

- หุน้

สัดส่วนการถือหุน้

:

ร้อยละ -

การมีส่วนได้เสีย

:

ไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง� นี �
ยกเว้นวาระการอนุมตั ิจ่ายค่าตอบแทนและค่าบําเหน็จกรรมการ
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ชื�อ-นามสกุล

: ดร.เขียน วงศ์สรุ ยี ์

ที�อยู่

: 164 ถ.เทศบาลนิมติ รเหนือ
แขวงลาดยาว
เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร

ดํารงตําแหน่ง

:

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

:

82 ปี

วุฒิการศึกษา

:

- วศบ.ไฟฟ้ากําลัง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Ph.D in Electrical Engineering University of British Columbia,Canada
- ประกาศนียบัตรพัฒนากรรมการ DCP
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประวัติการทํางาน (5 ปี )

:

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2554-ปั จจุบนั )
- กรรมการ บมจ.ยูเนี�ยนปิ โตรเคมีคอล (2549 - ปัจจุบนั )

การถือหุน้ ในบริษัท

:

คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้

:

ร้อยละ -

การมีส่วนได้เสีย

:

ไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง� นี �
ยกเว้นวาระการอนุมตั ิจา่ ยค่าตอบแทนและค่าบําเหน็จกรรมการ

อบรม

-

หุน้
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ชื�อ-นามสกุล

:

ว่าที�เรืออากาศโทอนิรุทธิ� ถนอมกุลบุตร

ที�อยู่

:

30/1 ซ.อารียส์ มั พันธ์ 3 ถ.พหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร

ดํารงตําแหน่ง

:

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

:

66 ปี

วุฒิการศึกษา

:

- ปริญญาโทสาขารัฐศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์บณ
ั ฑิต (วิศวเครื�องกล)
โรงเรียนนายเรืออากาศ
- หลักสูตร Directors Accreditation Program
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุน่ ที� 54

:

- กรรมการตรวจสอบ บมจ.บางกอก เดค-คอน (2555 – ปัจจุบนั )
- กรรมการผูอ้ าํ นวยการใหญ่ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (2554 – 2555)
- ผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บมจ.ท่าอากาศยานไทย (2550 - 2553)

อบรม

:

ประวัติการทํางาน (5 ปี )

- กรรมการอํานวยการ สนง.ธนานุเคราะห์ (2558-ปัจจุบนั )
การถือหุน้ ในบริษัท

:

-

คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้

:

ร้อยละ -

การมีส่วนได้เสีย

:

ไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง� นี �
ยกเว้นวาระการอนุมตั ิจา่ ยค่าตอบแทนและค่าบําเหน็จกรรมการ

หุน้
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ชื�อ-นามสกุล

:

นายศรายุธ แสงจันทร์

ที�อยู่

:

5 ซ.ลาดพร้าว 22
แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร
กรุงเทพมหานคร

ดํารงตําแหน่ง

:

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ

:

59 ปี

วุฒิการศึกษา

:

- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต เคลลอกสกูล
มหาวิทยาลัยนอร์ทเวสเธอร์น ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอกการศึกษาเศรษฐศาสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรม

:

- หลักสูตร Management Development Program, Wharton School
SCG รุน่ ที� 15 ปี พ.ศ. 2542
- หลักสูตร Citi - INSEAD CFO, INSEAD, Singapore ปี พ.ศ. 2557 , 2558,
2559 , 2560
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง CMA-GMS รุน่ ที� 1
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2558
- หลักสูตร The Emerging CFO : Strategic Financial Leadership
Program, Graduate School of Business, Stanford University, USA
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูง สถาบัน วิทยาการตลาดทุน วตท.รุน่ ที� 23
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2559
- หลักสูตรผูบ้ ริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุน่ ที� 11 (วพน.11)
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ประวัติการทํางาน (5 ปี )

:

- รองกรรมการผูจ้ ดั การใหญ่ กลุม่ งานการเงิน
บริษัท นํา� ตาลมิตรผล จํากัด (พ.ศ. 2556 - ปั จจุบนั )
- กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บมจ.บางกอก เดค-คอน (ปัจจุบนั )

การถือหุน้ ในบริษัท

:

-

คิดเป็ นสัดส่วนการถือหุน้

:

ร้อยละ -

การมีส่วนได้เสีย

:

ไม่มสี ว่ นได้เสียในวาระที�เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ในครัง� นี �
ยกเว้นวาระการอนุมตั ิจา่ ยค่าตอบแทนและค่าบําเหน็จกรรมการ

หุน้
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ข้อปฏิบัตสิ าํ หรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถอื หุน้
ผ่านสือ� อิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
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ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะที�ประสงค์เข้าร่วมประชุม E-AGM สามารถแจ้งความประสงค์ โดยนําส่งเอกสารแสดง
ตัวตนเพื�อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM ผ่านระบบนําส่งเอกสารสําหรับการประชุมผ่านสื�ออิเล็กทรอนิกส์
E-Meeting (Document Registration System for E-Meeting) โดยเข้าไปที�
https://bkd.foqus.vc/registration/

หรือสแกน QR Code เพื�อเข้าสูร่ ะบบ

โดยระบบจะเปิ ดให้ดาํ เนินการ ตัง� แต่วนั ที� 2 เมษายน 2565 – 7 เมษายน 2565

1. เมื�อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ กรอกข้อมูลตามที�ระบบแสดง (โดยข้อมูลที�กรอกในระบบ
ต้องตรงกันกับข้อมูล ณ วัน Record Date จากบริษัท ศูนย์รบั ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด) เช่น
 เลขทะเบียนผูถ้ ือหลักทรัพย์
 เลขบัตรประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง / เลขทะเบียนนิติบคุ คล
 อีเมลที�ใช้สาํ หรับการรับ WebLink ในการเข้าสู่การประชุม E-AGM ชื�อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน
(Password) สําหรับการเข้าร่วมประชุม E-AGM
 หมายเลขโทรศัพท์
 แนบเอกสารเพิ�มเติม ตามกรณี ดังนี �
กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
ตามเอกสารแนบ สิ�งที�สง่ มาด้วย 4
.

กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื�น / นิตบิ ุคคล ที�
ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษทั ฯ
ตามเอกสารแนบ สิ�งที�สง่ มาด้วย 4
.
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2. เมื�อบริษัทฯ ได้รบั เอกสารตามข้อ 1 จากผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะ บริษัทฯ จะดําเนินการตรวจสอบเอกสาร
เพื�อยืนยันสิทธิ เข้าร่วมประชุม โดยเมื�อผ่านการตรวจสอบสิทธิ แล้ว ผูถ้ ื อหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะจะได้รบั อีเมล
แจ้งรายละเอียด ดังนี �
 ชื�อผูใ้ ช้ (Username) และ รหัสผ่าน (Password)
 WebLink ในการเข้าสูร่ ะบบการประชุม E-AGM
 คูม่ ือการใช้งานระบบ
ในกรณีท�ี ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่ได้รบั การอนุมตั ิ ท่านจะได้รบั อีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื�นเอกสาร
เพิ�มเติมหรือนําส่งเอกสารที�ได้รบั การแก้ไขเพิ�มเติมได้

3. ทั�ง นี � ขอให้ผู้ถื อ หุ้น หรือ ผู้ร ับ มอบฉั น ทะ เก็ บ รัก ษาชื� อ ผู้ใ ช้ (Username) และรหัส ผู้ใ ช้ (Password) ไว้เ ป็ น
ความลับ ไม่เปิ ดเผยแก่ผูอ้ �ืน และในกรณีท�ีช�ือผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ของท่านสูญหาย
หรือยังไม่ได้รบั ภายในวันที� 7 เมษายน 2565 กรุณาติดต่อบริษัทฯ โดยทันที
4. ขอให้ท่านศึกษาคูม่ อื วิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM ที�บริษัทฯ ได้สง่ ให้ท่านทางอีเมล (e-mail) โดย
ละเอียด ทัง� นี � ระบบจะเปิ ดให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 1 ชั�วโมง ก่อนเริม� การประชุม อย่างไร
ก็ตาม การถ่ายทอดสดการประชุมจะเริม� ในเวลา 10.00 น. เท่านัน�
5. สําหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชุม E-AGM ผูถ้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะสามารถลงคะแนนในแต่ละ
วาระได้ โดยลงคะแนน “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท�ีผถู้ ือหุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะไม่
ลงคะแนนสําหรับวาระใด ๆ ระบบจะนับคะแนนของท่านเป็ น “เห็นด้วย” โดยอัตโนมัติ
6. กรณีท�ีทา่ นประสบปั ญหาทางด้านเทคนิคในการใช้ระบบการประชุม E-AGM ก่อนการประชุม หรือระหว่างการ
ประชุม กรุ ณ าติดต่อ Quidlab ซึ�งเป็ นผูใ้ ห้บริการระบบการประชุม E-AGM ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะระบุ
ช่องทางการติดต่อ Quidlab ไว้ในอีเมลที�ได้สง่ ชื�อผูใ้ ช้ (Username) และรหัสผูใ้ ช้ (Password) ให้ท่าน
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