วันที 28 กุมภาพันธ์ 2563
เรี ยน กรรมการและผูจ้ ดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื อง

แจ้งมติทีประชุ มคณะกรรมบริ ษทั ฯ การจ่ายเงินปั นผล และกําหนดการประชุมสามัญประจําปี
ผูถ้ ือหุน้ ครั3งที 1/2563

การประชุ มคณะกรรมการของบริ ษทั บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน) ("บริ ษทั ฯ")ครั3งที
1/2563 ซึ งประชุมเมือวันที วันที 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติทีสําคัญดังต่อไปนี3
1. มีมติให้นาํ เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน
งวดประจําปี 2562 ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท
โดยจะทําการกําหนดรายชื อผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ ได้รับเงิ นปั นผล (Record Date) วันที 20
เมษายน 2563 และมีกาํ หนดการจ่ายปั นผลดังกล่าวในวันที 27 เมษายน 2563
2. มีมติให้นาํ เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั3งกรรมการทีครบกําหนดวาระการดํารง
ตําแหน่งจํานวน 3 คน ดังนี3
1) นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด
กรรมการ
2) นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ
กรรมการ
3) นางนุชนารถ รัตนสุ วรรณชาติ
กรรมการ
กลับเข้าดํารงตําแหน่งตามเดิมทุกประการ และอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม
ดังต่อไปนี3
3. มีมติให้นาํ เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็ นรายเดือน ดังนี3
ประธานกรรมการ
30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ
15,000 บาทต่อเดือน
สําหรับกรรมการทีดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี3ยประชุมเพิมเติม ดังนี3
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ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

10,000 บาทต่อเดือน
5,000 บาทต่อเดือน

และ จ่ายเงินบําเหน็จให้กบั คณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.35 ของเงินปั นผลทีจ่ายให้กบั ผูถ้ ือหุ ้น
ซึ งคิดเป็ นจํานวนเงินรวมทั3งสิ3 น 376,673.65 บาท โดยจะจัดสรรให้กบั ประธานกรรมการและประธาน
กรรมการตรวจสอบ จํานวน 120,535.57 บาท และกรรมการอิ สระ 3 ท่ า น ในอัตราท่ านละ จํานวน
64,034.52 บาท และกรรมการบริ ษทั ได้แก่ นายพันธ์วริ ศ มาตย์เมือง จํานวน 64,034.52 บาท
4. มีมติให้นาํ เสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาแต่งตั3ง นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที
7764 และ/หรื อนายสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2982 และ/หรื อ นางสาวสมจินตนา พล
หิ รัญรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที 5599 แห่ง บริ ษทั สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชันแนล จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน )สําหรับงวดการดําเนินงานประจําปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน
การสอบบัญชีรวมทั3งสิ3 นไม่เกิน 1,640,000 บาท
5. กําหนดวันประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั3งที 1/2563 ในวันที 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.
ณ โรงแรมริ ชมอนด์ เลขที 69/783-787 ถ.รัตนาธิ เบศร์ อ.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000 เพือพิจารณา
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี3
ระเบียบวาระที 1
ระเบียบวาระที 2
ระเบียบวาระที 3
ระเบียบวาระที 4
ระเบียบวาระที 5
ระเบียบวาระที 6
ระเบียบวาระที 7
ระเบียบวาระที 8

พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั3งที 1/2562
รับทราบรายงานประจําปี 2562 ซึ งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินงวดประจําปี สิ3 นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั3งกรรมการแทนกรรมการทีครบกําหนดตามวาระ
พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตั3งผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชี สําหรับรอบระยะเวลาดําเนิ นงานงวดประจําปี 2563
เรื องอืนๆ (ถ้ามี)

โดย บริ ษทั ฯจะกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ เข้าร่ วมประชุมสามัญประจําปี ผูถ้ ือหุ น้ ครั3ง
ที 1/2563 (Record Date) ในวันที 16 มีนาคม 2563
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จึงเรี ยนมาเพือทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนารถ รัตนสุ วรรณชาติ)
กรรมการ
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