วันที่ 9 เมษายน 2562
เรื่ อง

แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2562

เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริ ษทั บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ") ขอแจ้งมติการประชุ มสามัญประจําปี ผู ้
ถื อ หุ ้ น ครั้ งที่ 1/2562 เมื่ อ วัน ที่ 9 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้อ ง Sapphire Room 2-3 ชั้น 3
โรงแรมริ ชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถ.รัตนาธิ เบศร์ อ.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000 ดังนี้
1. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 1/2561 ด้วยคะแนนเสี ยง
ดังนี้
เห็นด้วย
696,609,580 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี 2561 ซึ่ งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงผลการ
ดําเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
3. ที่ประชุมรับทราบการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของ
บริ ษทั ฯให้กบั ผูล้ งทุนในวงจํากัด (Private Placement) จํานวนไม่เกิน 90,000,000 หน่วย ใน
ราคาเสนอขายหน่วยละ 0.16 บาท (PP-W)
4. พิจารณาอนุมตั ิการแก้ไขข้อบังคับของบริ ษทั เพื่อให้สอดคล้อง และ/หรื อ ครอบคลุมกับ
กฎหมายที่มีการแก้ไข
เห็นด้วย
716,043,435 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
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5. ที่ประชุมรับทราบการยืน่ คําขอย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ
(MAI) ไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
6. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิรับรองการเงินงวดประจําปี สิ้ นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ งผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี และ ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วย
คะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
716,243,435 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
7. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจํานวน 8.33 ล้านบาท ไว้เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
จ่ายปั นผลจากผลการดําเนินงานงวดประจําปี 2561 ให้กบั ผูถ้ ือหุ น้ ในอัตราหุ น้ ละ 0.15 บาท (15
สตางค์) ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
716,243,435 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
8. ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตั้งกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระและกําหนดค่าตอบแทน
8.1 กรรมการที่ครบกําหนดตามวาระการดํารงตําแหน่ง จํานวน 3 คน ได้แก่
8.1.1 ดร.เขียน วงศ์สุรีย ์ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 716,243,315 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
120 เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
8.1.2 ว่าที่เรื ออากาศโทอนิรุทธิ์ ถนอมกุลบุตร ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 716,243,315 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
120 เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
8.1.3 นายธี ระเมศฐ์ รัตนาสุ วรรณชาติ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย 716,243,435 เสี ยง
ไม่เห็นด้วย
เสี ยง
งดออกเสี ยง
เสี ยง
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กลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิม และ
8.2 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามเดิม เป็ นเบี้ยประชุ มรายเดือน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการ
30,000
บาทต่อเดือน
กรรมการ
15,000
บาทต่อเดือน
สําหรับกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนเป็ นเบี้ย
ประชุมรายเดือนเพิ่ม ดังนี้
ประธานกรรมการตรวจสอบ
10,000
บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ
5,000
บาทต่อเดือน
และ อนุมตั ิการจ่ายบําเหน็จกรรมการเป็ นจํานวนเงินรวมทั้งสิ้ น 565,000 บาท โดย
จัดสรรให้กบั กรรมการดังต่อไปนี้
ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
180,800 บาท
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 3 ท่าน ท่านละ
96,050 บาท
กรรมการที่ไม่ได้ดาํ รงตําแหน่งเป็ นผูบ้ ริ หาร 1 ท่าน
ได้แก่ นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง
96,050 บาท
ทั้งนี้ กรรมการ และกรรมการที่ดาํ รงตําแหน่งบริ หารจะไม่ได้รับบําเหน็จกรรมการดังกล่าว
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
716,243,435
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
-

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

9. ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ ม ัติ ก ารแต่ ง ตั้ง บริ ษ ทั สอบบัญ ชี ดี ไ อเอ อิ น เตอร์ เ นชั่น แนล จํา กัด ซึ่ งมี
คุ ณสมบัติตามที่คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)และบริ ษทั บีเคดี เรี ยลเอสเตท จํากัด(บริ ษทั ย่อย)
ประจํา ปี 2562 โดยมี ค่ า ตอบแทนเป็ นเงิ น 1,640,000 บาท และ 60,000 บาท ตามลํา ดับ
โดยกําหนดให้ผูส้ อบบัญชี คนใดคนหนึ่ งตามรายชื่ อดังต่อไปนี้ เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ในปี 2562
1) นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 2982 และ/หรื อ
2) น.ส.สมจินตนา พลหิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 5599 และ/หรื อ
3) นายนพฤกษ์ พิษณุ วงษ์
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต เลขที่ 7764
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ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
เห็นด้วย
716,242,835
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
600

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

จึงเรี ยนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางนุชนารถ รัตนสุ วรรณชาติ)
กรรมการผูจ้ ดั การ
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