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        วนัที่  20 กรกฏาคม 2563 
เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้นบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) 
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 
  2. รายงานประจ าปี 2562 

 3. ประวติักรรมการที่ครบก าหนดตามวาระซึง่ได้รับการเสนอชือ่กลบัเข้าด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระ  
  4. ประวติักรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะและ คณุสมบติักรรมการอิสระของบริษัท 
  5. ค าชีแ้จงเก่ียวกบัหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุ 

6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก, ข, และ ค ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด 
7. ข้อบงัคบัของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
8.มาตรการและแนวปฎิบติัในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด    
ของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) 

 9. ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 และแผนทีส่ถานที่จดัประชมุ โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ สีลม 

  ด้วยที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 7/2563 เม่ือวนัที่ 29 มิถนุายน 2563 ได้มีมติให้ก าหนดนดัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563  ในวนัที่ 3 สิงหาคม 2563  เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์  สี
ลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นวา่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัที่ 
22 เมษายน 2562 ได้มีการบนัทกึรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชมุดงักล่าว  

ทัง้นีไ้ด้แนบส าเนารายงานการประชมุดงักล่าวมาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุฉบบันีแ้ล้วตามส่ิงที่สง่มาด้วยล าดบัที่ 1 
วาระที่ 2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 

ความเหน็คณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 ซึง่เป็นรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ และการเปล่ียนแปลงที่ส าคญัซึง่เกิดขึน้ในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

ทัง้นีโ้ดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ได้จดัส่งให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุฉบบั
นีแ้ล้วตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 
วาระที่ 3   อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนประจ าปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บญัชีแหง่ บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปสาระส าคัญได้
ดงันี ้
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                             (ล้านบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 

สินทรัพย์รวม 1,954.2 1,959.3 

หนีสิ้นรวม 68.4 43.4 

ส่วนของผู้ ถือหุ้น 1,885.8 1,959.3 

รายได้รวม 2,079.0 2,248.4 

คา่ใช้จา่ยรวม 2,017.5 2,206.7 

คา่ใช้จา่ยภาษีเงินได้ 12.3 8.3 

ก าไร(ขาดทนุ)สุทธิส าหรับปี 48.5 33.1 

ก าไร(ขาดทนุ) ตอ่หุ้น ( บาท ) 0.04 0.03 

  ทัง้นีโ้ดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุ
ฉบบันีแ้ล้วตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 
วาระที่ 4   รับทราบรายงานสรุปโครงการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 
ความเหน็คณะกรรมการ : เพื่อเป็นการบริหารสภาพคลอ่งส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มอตัราผลตอบแทนให้แกผู่้
ถือหุ้น บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) ได้ด าเนินโครงการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยท าการซือ้ในตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ระหวา่งวนัที่ 10 มกราคม 2563 ถงึวนัที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยก าหนดวงเงินสูงสุดไมเ่กิน 11.5 
ล้านบาท และมีจ านวนหุ้นที่ซือ้คืนตามโครงการไมเ่กิน 11,325,000 หุ้น คิดเป็นจ านวนร้อยละ 1.00 ของหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้ว
ทัง้หมด  ซึ่งโครงการซือ้หุ้นคืนดงักล่าวได้สิน้สุดลงในวนัที่ 2 มีนาคม 2563 โดยที่บริษัทได้ซือ้หุ้นคืนรวมทัง้สิน้ 11,325,000 
หุ้น มีมลูคา่รวม 9,955,745 บาท 
วาระที่ 5   อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย 
ความเหน็คณะกรรมการ : เนื่องจากผลการด าเนนิงานของบริษัท ประจ าปีสิน้สุดวนัที่  31 ธันวาคม 2562 ซึง่ปรากฎมผีล
ก าไรสุทธิเทา่กบั 48.5 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสทุธิหุ้นละ 0.04 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยงัไมมี่แผนการลงทนุทีส่ าคญัในอนาคต
อนัใกล้นี ้ คณะกรรมการบริษัทจงึมีมติเห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อพจิารณา
อนมุติัการจา่ยเงินปันผลทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจ านวนเงินปันผลที่เสนอจา่ยทัง้สิน้ 45.3 ล้านบาท ซึง่คิดเป็นร้อย
ละ 93 ของก าไรสุทธิส าหรับปี 2562 ทัง้นีเ้งินปันผลดงักล่าวจา่ยจากก าไรสุทธิประจ าปี 2562 ซึง่ทางคณะกรรมการบริษทัได้มี
มติการจา่ยเงินปันผลระหวา่งกาลให้แกผู่้ ถือหุ้นไปแล้วเม่ือวนัที่ 9 ธันวาคม 2562 ดงันัน้ จงึไมมี่การจา่ยเงินปันผลงวดสุดท้าย
ประจ าปี 2562 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2560 - 2562 2562 2561 2560 

รวมเงินปันผลจ่ายทัง้ปี (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.03 0.11 

 1. เงินปันผลระหวา่งกาลจากผลการด าเนินงาน 0.04 - 0.06 

 2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการด าเนินงาน - 0.03 0.05 
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รวมเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)(**) 45.30 33.97 124.58 

คิดเป็นร้อยละของก าไรสุทธิ ( * ) 93 102 94 

                 *การจ่ายเงินปันผลในครั้งน้ีเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ  โดยยึดหลกัเพือ่ประโยชน์สูงสดุ
ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

1.บริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลอย่างสม ่าเสมอในอตัราเท่ากบัร้อยละ 40-60 ของก าไรสุทธิประจ าปีโดยจะต้องอยู่
ภายใตเ้งื่อนไขตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 

2.ในกรณีท่ีบริษัทต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลต ่ากว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกนั
ข้ามหากบริษัทไม่มีความต้องการเงินทนุเพื่อขยายงานบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอตัราตามท่ีระบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้
ตามท่ีเห็นว่าเหมาะสม ทัง้น้ีการพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสดุของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลกัในการตดัสินใจ 

ทัง้น้ีการจ่ายเงินปันผลจะไม่ท าให้มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนยัส าคญั ปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ย 
ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษทั การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ท่ีตอ้งช าระหน้ีของบริษัท และปัจจยัอื่นๆ
ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัท ซ่ึงการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวข้างตน้จะต้องไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และจากท่ีประชมุผู้ถือหุ้นตามระเบียบของบริษัท 

 ** ส าหรับเงินปันผลจ่ายของปี 2560, 2561 และ 2562 จ่ายจากก าไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัราร้อยละ 20         

วาระที่ 6   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ความเหน็คณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึง่ก าหนดให้กรรมการจ านวนหนึง่ในสามของ
กรรมการที่มีอยูใ่นขณะนัน้โดยสบัเปล่ียนหมนุเวยีนกนั ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นี ้จงึมีกรรมการที่จะต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้ 

   1) นายฟาง จิน หลง                                   กรรมการ และ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 2) นายหล่ี เยะ เหวิน                                  กรรมการ และ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

 3) นายอนวุตั ชยักิตติวนิช                          กรรมการ และ กรรมการผู้ มีอ านาจลงนาม 

บริษัท ฯ ได้ตระหนกัถึงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการก ากบัดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้
ความส าคญักบัผู้ ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจวา่สิทธิของตนได้รับการปฏิบติัอยา่งเทา่เทียมกนั บริษัทฯจงึเปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคญัและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามญัประจ าปี 
2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลที่จะเข้ารับการคดัเลือกเพื่อเป็นกรรมการ
ของบริษัท แตอ่ยา่งใด   

คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้ มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นวา่ กรรมการที่ต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะ
ผู้น าและวิสยัทศัน์ที่เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ รวมทัง้การปฏิบติัหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฎผล
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เป็นที่น่าพอใจอย่างย่ิง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้บุคคลทัง้ 3 ข้างต้นกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการตอ่ไปอีกวาระ  

    หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขัน้ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยงัไม่ได้มีการจดัตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคดัเลือก
บุคคลที่จะแต่งตัง้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้กรรมการ โดย
คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคดัเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทศัน์ และความน่าเชื่อถือ ตาม
รายละเอียดที่ระบไุว้ในเร่ือง “โครงสร้างการถือหุ้นและการจดัการ” ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2562 ซึง่ได้จดัส่งให้แกผู่้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสือนดัประชมุฉบบันีแ้ล้วตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 2 

  ทัง้นี ้โดยมีประวติักรรมการแตล่ะรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น แนบมาพร้อมกบัหนงัสือนดั
ประชมุฉบบันีแ้ล้วตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 3 
วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่ง
รอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้ สอบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกลุ ผู้ สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498
และ/หรือ นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423แหง่บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 อีกวาระหนึง่เนื่องจากเห็นว่าส านกังานดงักล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีใน
ธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทัว่ไป พร้อมทัง้พิจารณาอนุมติัคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2563 เป็นจ านวน
เงินไมเ่กิน 1,240,000 บาท  

ทัง้นี ้ผู้ สอบบญัชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ยา่งใด  

ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี  2561-2563 2563(ปีที่เสนอ) 2562 2561 

ส านกังาน อี วาย อี วาย อี วาย 

ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ 

 (ปีที่ 3) 

อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ 
 (ปีที่ 2) 

อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ 
 (ปีที่ 1) 

คา่สอบบญัชี (บาท / ปี) 1,240,000 1,240,000 1,240,000 

คา่ใช้จา่ยอื่นตามที่เกิดขึน้จริง (บาท / ปี) ตามที่เกิดขึน้จริง 8,353 7,706 

วาระที่ 8   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2562 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดงันี ้

   ประธานกรรมการบริษัท   30,000 บาท/เดือน 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 
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   กรรมการทา่นอื่นๆ ทา่นละ  25,000 บาท/เดือน 

       นอกจากนี ้ได้มีมติอนมุติัให้กรรมการ 2 คน ซึง่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้และได้อทุิศเวลาให้แกบ่ริษัทฯ 
มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับคา่ตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึน้อีกเป็นดงันี ้

   นายฟาง จิน หลง    60,000  บาท/เดือน 
   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช   32,000  บาท/เดือน 

ส าหรับการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 นัน้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนีไ้ด้ยึดหลกัเกณฑ์
เช่นเดียวกบัปีที่แล้วคือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแตล่ะทา่น คณะกรรมการจงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้จา่ยคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2563 เป็นดงันี ้ 

   ประธานกรรมการบริษัท   30,000 บาท/เดือน 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 
   กรรมการทา่นอื่นๆ ทา่นละ  25,000 บาท/เดือน 

นอกจากนี ้ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้และได้อทุิศเวลาให้แกบ่ริษัทฯ 
มากเป็นพิเศษ ให้ได้รับคา่ตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจ าปี 2563 เป็นดงันี ้

   นายฟาง จิน หลง             60,000  บาท/เดือน 
   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช               32,000  บาท/เดือน   
 เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏมีก าไรสุทธิ 48.5 ล้าน
บาท คณะกรรมการจึงได้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจา่ยเงินปันผลทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 
45.30 ล้านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่กรรมการใน
อตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบ าเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายทัง้สิน้
จ านวน 226,500 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบง่จา่ยกนัเอง 

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 - ปี 2563    
                                          ( บาท ) 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 
ปี 2563 

ค่าตอบแทนรายเดือน   
ปี 2562 

ค่าตอบแทนรายเดือน  
ปี 2561 

-  ประธานกรรมการบริษัท 30,000 30,000 30,000 

    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 

-  กรรมการทา่นอืน่ 25,000 25,000 25,000 

-  กรรมการที่ได้รับคา่ตอบแทนพิเศษ    
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          1. นายฟาง จิน หลง 60,000 60,000 60,000 

2. นายอนวุตั ชยักิตติวนิช 32,000 32,000 32,000 

-  เงินบ าเหน็จกรรมการ ร้อยละ 0.5 ของเงินปัน
ผลจา่ย 

เป็นเงิน  226,500 บาท 

ร้อยละ 0.5 ของเงินปัน
ผลจา่ย 

เป็นเงิน  169,875 บาท 

ร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล
จา่ย 

เป็นเงิน  622,875 บาท 

คา่ตอบแทนอื่น ไมมี่ ไมมี่ ไมมี่ 
 
 
วาระที่ 9   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวนั เวลา และสถานที่ดงักล่าวข้างต้น  หากท่านประสงค์จะ
แตง่ตัง้ให้บคุคลอื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉนัทะที่
ได้แนบมาพร้อมกบัหนงัสือนดัประชุมฉบบันีแ้ล้วตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 6 และจดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะดงักล่าวให้แก่
เลขานกุารบริษัทกอ่นเร่ิมการประชมุ      

                        อนึง่ บริษัทฯ ก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัที่ 13 
กรกฏาคม 2563 

         ขอแสดงความนบัถือ 
         บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั (มหาชน) 

                   
                         
                                                                      ( นายสาธิต  โกศินานนท์ ) 
                           เลขานกุารบริษัท    

                                                                     โดยค าสัง่ของคณะกรรมการ 
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(สิง่ท่ีสง่มาด้วยล าดบัท่ี 1) 

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 

วันจนัทร์ที่  22  เมษายน พ.ศ. 2562 
****************************** 

 ประชมุ ณ  ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ สีลม เลขที่ 981 ถนนสลีม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

 เร่ิมประชุมเวลา 14:00 น. 
นายทวีศกัด์ิ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน 72 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 59,169,046 
หุ้น และมอบฉนัทะมาจ านวน 90 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 777,982,111 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉนัทะมาเข้า
ร่วมประชุมทัง้สิน้จ านวน 162 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 837,151,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.92 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดจ านวน 1,132,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯแล้ว  จงึขอเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 
 หลงัจากประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชมุได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 45 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 701,692 หุ้น และที่มอบฉนัทะมาเพิ่มเติมอีก 23 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 387,613 หุ้น ท าให้รวม
เป็นผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 230 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 838,240,462 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 74.02 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด  

 ทัง้นี ้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยที่เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชมุ มีจ านวน  6 คน คือ 

 1.นายทวีศกัด์ิ เสนาณรงค์                      ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 
 2.นายคมกริช ประชากริช         ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
                         3.นายชรินทร์ หาญสบืสาย                     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 4.นายวิน วิริยประไพกิจ       กรรมการ    
 5.นายอนวุตั ชยักิตติวนิช         กรรมการ  
 6.นายหลี ่เยะ เหวิน         กรรมการผู้จดัการ 
กรรมการที่ลาประชมุ มีจ านวน 3 คน คือ  
 1.นายธวชั ผลความดี                           กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
 2.นายฟาง จิน หลง        กรรมการ 
 3.นายหลี ่เจีย้น หง                             กรรมการ 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  มีจ านวน 2 คน คือ 
 1.นายทวี ชชัวาลา       รองกรรมการผู้จดัการ 

2.นายสาธิต โกศินานนท์               รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสงูสดุสายบัญชีและการเงิน 
     และเลขานกุารบริษัท 

 ตวัแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส านกังาน อี วาย  จ ากดั ที่เข้าร่วมประชมุ คือ 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ          ผู้สอบบญัชี 
 2.นางสาวนลนิี แตรไตรรงค์               
ผู้แทนสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

1. นางสาววรรณา ศิริวัชรกลุ    
     นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงถงึแนวทางปฏิบติัเก่ียวกบัการประชมุและวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ในวาระ
การประชมุ ดงันี ้ 

           -การออกเสยีงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดย
ถือว่าหนึง่หุ้นเท่ากบัหนึง่เสยีง 

           -การออกเสียงลงคะแนนจะกระท าโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้าง
มากให้ลงคะแนนลบั   
 -การออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดที่มีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นที่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษจะไม่มีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ 
 -ในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสยีงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ลงในบตัรลงคะแนนเสียงพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนเสยีง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ เพื่อน าไปตรวจนบั 
 -ส าหรับการนบัคะแนนเสยีง บริษัทฯ จะใช้วิธีหกัคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสยีงออกจากจ านวนเสยีง
ทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ โดยสว่นที่เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ  
 -การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัจากการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ ซึง่
อาจมีจ านวนผู้ ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากนั ตามจ านวนของผู้ ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในห้องประชมุ ทัง้นี ้ส าหรับรายละเอียด
ผลการนบัคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชมุทราบก่อนปิดการประชุม 
 เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกับเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะ
ด าเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริต
คอร์รัปชัน่เป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดงันัน้ ในปี 2558 บริษัทจงึได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึง่มีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานกุาร โดยที่
ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดท าแผนการด าเนินงาน และน ามาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบติัใช้อย่างเป็นระบบ รวมทัง้
ได้มีการย่ืนขอรับรองเพื่อเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560    จนกระทั่ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 
คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
ทจุริต   
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ จงึได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้   
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2561  
   ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่  
23 เมษายน 2561 รายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นซึง่ได้จดัสง่ไปยังผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นี ้
แล้ว  

                                                                                                                                                          

  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 23 
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 836,927,326 99.95 
ไม่เห็นด้วย 414,500 0.05 
งดออกเสียง 5,000 0.00 
บตัรเสีย - - 

 

วาระท่ี 2      รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 

 ประธาน ฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
หนงัสอืรายงานประจ าปี 2561   ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุมแล้ว 

  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองความต้องการของสินค้าในตลาดเนื่องจากเห็นว่ายอดขายของบริษัทลดต ่าลงใน       
ไตรมาส 4 ที่ผ่านมา นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามข้างต้นว่า ในช่วงปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเหล็กได้รับ
ผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนท าให้ผลประกอบการของบริษัทเหล็กลดลงทัง้ระบบไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรื อ
บริษัทใหญ่  แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทยังมีความได้เปรียบทางโลจิสติกส์ในตลาดทางภาคใต้จึงถือเป็นจุดแข็งที่ส าคัญ  ในส่วนของปี 
2562 แนวโน้มของธุรกิจน่าจะเร่ิมดีขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 2  ต่อจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงเหลอืที่เพิ่ม
สงูขึน้ในช่วงสิน้ปี    นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชีแ้จงว่าเป็นเร่ืองปกติของอุตสาหกรรมเหล็กเส้นที่จะเตรียมยอดสินค้าคงเหลือไว้รองรับ
ปริมาณความต้องการที่จะเพิ่มสงูขึน้ในไตรมาสแรกของปีถัดไป  หลงัจากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก  ประธานฯ จึงขอให้ที่
ประชมุพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561      

  ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2561  

วาระท่ี 3     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 

                    ประธานฯ เสนอให้ทีป่ระชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี ส้ินสดุวนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 ซ่ึงผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ไดต้รวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว 
ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ทีไ่ดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองรายได้ค่าชดเชยความเสียหายที่ได้รับจากเหตอุุทกภัยในปี 2560   ว่าได้รับครบถ้วน
หรือยัง  นายสาธิต โกศินานนท์ รองกรรมการผู้ จัดการ  ได้ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นตามว่า รายได้ค่าชดเชยความสียหายจาก
เหตกุารณ์ดงักลา่ว ปัจจบุนัได้รับครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว   อีกทัง้บริษัทยงัได้เสริมการป้องกนัอทุกภัยให้ดีขึน้ด้วย  ต่อจากนัน้ ผู้ ถือ
หุ้นได้ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกับรายการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืในงบการเงิน   นายหลี ่เยะ เหวิน ได้ชีแ้จงว่าเป็นการปรับลด
ตามราคาเหล็กในตลาดแต่แนวโน้มจะเร่ิมดีขึน้ในช่วงไตรมาสที่ 2 นี ้หลงัจากนัน้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จงึขอให้ที่
ประชมุพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

 

 ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสิน้สดุวนัที่ 31 
ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้

มติท่ีประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
เหน็ด้วย 838,015,328 100.00 
ไม่เหน็ด้วย - - 

งดออกเสียง 5,000 0.00 
บตัรเสีย - - 

 

วาระท่ี 4     พิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561และการจ่ายเงนิปันผล   
  ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 
2561 ซึ่งปรากฎมีผลก าไรสทุธิเท่ากับ 33.1 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสทุธิหุ้นละ 0.03 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่
ส าคัญในอนาคตอันใกล้นี ้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทัง้ปีในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจ านวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทัง้สิน้ 33.97 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 102 ของก าไรสทุธิส าหรับปี 2561 ทัง้นีเ้งินปันผลดังกล่าวจ่ายจากก าไรสทุธิประจ าปี 2561 และก าไรสะสมบางส่วน โดยที่
บริษัทไม่ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปี 2561  ดงันัน้ หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 อนมุติัการจ่ายเงินปัน
ผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมาในครัง้นี ้บริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท 
เป็นเงินจ านวน 33.97 ล้านบาท ในวนัที่ 13 พฤษภาคม 2562   
          ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองเงินปันผลที่จ่ายในงวดนีท้ี่มีการจ่ายจากก าไรสทุธิในปี 2561 และ ก าไรสะสม ทัง้
สองรายการนีจ้่ายจากก าไรที่เสยีภาษีในอัตราเท่าไหร่   นายหลี ่เยะ เหวิน กรรมการผู้จัดการ  ได้ตอบข้อซักถามของผู้ ถือหุ้นว่า เงินปัน
ผลที่จ่ายดังกล่าวจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ  20 ทัง้หมด หลงัจากนัน้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก
ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล  

   ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี  2561 และการ
จ่ายเงินปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติท่ีประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 838,050,449 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 5,000 0.00 
บตัรเสีย - - 

 

 
 
 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

  ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับวาระนี ้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึ่งก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีหมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการทัง้หมด ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปีในครัง้นี ้จึงมี
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้ 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
                 1) นายวิน วิริยประไพกิจ     กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม    
 2) นายชรินทร์ หาญสบืสาย             กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ   
 3) นายธวชั ผลความดี                     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
  บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการด าเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการก ากับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้
ความส าคัญกับผู้ ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิ ทธิใน
การเสนอเร่ืองที่เห็นว่าส าคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจเุป็นวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นและเสนอชื่อบคุคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวนัประชุมสามัญประจ าปี 2562 ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนดไว้
นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลที่จะเข้ารับการคดัเลอืกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด  
  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นว่า  กรรมการที่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้ น าและ
วิสยัทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจ
อย่างย่ิง อีกทัง้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัท
ก าหนด สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง จงึเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือ
หุ้นเลอืกตัง้บคุคลทัง้ 3 ข้างต้นกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ  

          หลกัเกณฑ์ในการคดัเลอืกบคุคลที่จะเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตัง้เป็น
กรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้กรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณา
คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 
2561 ทัง้นี ้โดยมีประวติักรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุแล้ว 

  ในการพิจารณาวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร   ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบคุคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   

  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ดงันี ้

              

1. นายวิน วิริยประไพกิจ     กรรมการ และกรรมการผู้มีอ านาจลงนาม   
 มติที่ประชมุ จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 837,697,201 99.95 
ไม่เห็นด้วย 414,500 0.05 
งดออกเสียง 5,050 0.00 
บตัรเสีย - - 
   

 
   2. นายชรินทร์ หาญสบืสาย             กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ             



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 837,697,151 99.95 
ไม่เห็นด้วย 414,600 0.05 
งดออกเสียง 5,000 0.00 
บตัรเสีย - - 

                          
                           3. นายธวชั ผลความดี                     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ          

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 837,697,251 99.95 
ไม่เห็นด้วย 414,500 0.05 
งดออกเสียง 5,000 0.00 
บตัรเสีย - - 

         
 

วาระที่  6   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

 ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติ     
นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขที่ 4498และ/หรือ  นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423  แห่งบริษัท ส านกังาน อี
วาย จ ากัด  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2562 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าส านักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทัง้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน
ไม่เกิน 1,240,000 บาท  

 ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสยีกบับริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดังกลา่วแต่อย่างใด   

 ในการพิจารณาวาระนี ้ ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุัติแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 

   ที่ประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 ตามที่
เสนอข้างต้น   ด้วยคะแนนเสียงดังนี  ้

 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 838,111,751 100.00 
ไม่เห็นด้วย - - 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
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งดออกเสียง 5,000 0.00 
บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 7      พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุดงัต่อไปนี  ้

 ตามที่ที่ประชมุสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวนัที่ 23 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็น
ดงันี ้

   ประธานกรรมการบริษัท   30,000 บาท/เดือน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ               30,000 บาท/เดือน 

   กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ  25,000 บาท/เดือน 

        นอกจากนี ้ ได้มีมติอนมุติัให้กรรมการ 2 คน ซึง่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้และได้อทุิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มาก
เป็นพิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึน้อีกเป็นดงันี  ้

   นายฟาง จิน หลง      60,000  บาท/เดือน 

   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช   32,000  บาท/เดือน 

 ส าหรับการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 นัน้เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ ดี 
คณะกรรมการจงึเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี ซึง่การพิจารณาทบทวนในปีนีไ้ด้ยดึหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกับ
ปีที่แล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 เป็นดังนี ้
  

                   ประธานกรรมการบริษัท   30,000 บาท/เดือน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ               30,000 บาท/เดือน 

   กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ  25,000 บาท/เดือน 

 นอกจากนี ้ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึง่มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึน้และได้อทุิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็น
พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจ าปี 2562 เป็นดงันี ้

   นายฟาง จิน หลง           60,000  บาท/เดือน 

   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช                32,000  บาท/เดือน         

 เนื่องจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏมีก าไรสทุธิ 33.1 ล้านบาท 
คณะกรรมการจงึได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่ออนมุัติจ่ายเงินปันผลทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 33.97 ล้านบาท 
ซึง่หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินบ าเหน็จให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบ าเหน็จ
กรรมการที่เสนอจ่ายทัง้สิน้จ านวน 169,875 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
  ในการพิจารณาวาระนี ้ ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองค่าตอบแทนว่ามีกรรมการที่เป็นผู้บริหารรับเงินเดือนประจ าด้วยหรือไม่   
นายหลี ่เยะ เหวิน ได้ชีแ้จงว่ามีเพียงนายหลี ่ เยะ เหวินคนเดียวที่เป็นกรรมการและเป็นผู้บริหารโดยด ารงต าแหน่งกรรมการผู้จัดการอีก
ต าแหน่งจงึมีเงินเดือนประจ าเพียงคนเดียว หลงัจากนัน้ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพิ่มเติมอีก  

               ประธานฯ จงึขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 ที่ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉนัท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562    ในอตัราเดิมตามที่ประชมุ
สามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ได้อนมุติัไว้แล้วและอนมุติัการจ่ายเงินบ าเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี  ้
 

มติที่ประชุม จ านวนเสียง ร้อยละของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 837,820,962 99.95 
ไม่เห็นด้วย 414,500 0.05 
งดออกเสียง 5,000 0.00 
บตัรเสีย - - 

 
วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ  
                       ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้บญัญัติไว้ว่า ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อย
กว่าหนึง่ในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมอีกก็
ได้ ซึง่ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอื่นใด         
                                

          ไม่มีผู้ ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชมุ และกลา่วปิดประชมุ 
                 

ปิดประชมุเวลา 15:00 น. 
 
 
 
 
                                                                   
                                (   นายทวีศกัด์ิ เสนาณรงค์   )     
                         ประธานที่ประชมุ      

          

                                                   
 (   นายสาธิต  โกศินานนท์    ) 

                  เลขานกุารบริษัท     

 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
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       (ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 3) 

 
 
ประวัตกิรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระ 

 
 

 1. นายฟาง จิน หลง                                                              
        

                                                           
อาย ุ    71  ปี                                                                                        
ต าแหน่ง      กรรมการ และ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท    25  ปี  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท   ร้อยละ 5.72 (64,800,000 หุ้น)(รวมคู่สมรส) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว-   
ระหว่างกรรมการด้วยกัน                          ไมม่ี 
คณุวฒุิการศึกษา                                  National Chai-Yi Commerce & Vocational High School 
การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ       ไมม่ี 
ประสบการณ์ท างาน   2543-ปัจจบุนั  Director, Yuanta United Steel Corporation 
     2543-2552  President, Leh Ching Industrial Corporation  
     2546-2550  Supervisor, Yuanta Core Pacific Securities  
     2543-2546  Director, Yuanta Core Pacific Securities 
     2535-2543              Supervisor, United Steel Corporation    
การด ารงด าแหน่งเป็นกรรมการ/ - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไมม่ี 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน                 - กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน    :    ไมม่ี 
           - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    : - ไมม่-ี  
การเข้าประชมุในปี 2562  1.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท                 3/12  ครัง้ 
     2.  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562          0/1    ครัง้ 
ประวตัิการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  -ไมม่ ี– 

การม/ีไมม่สี่วนได้เสียในทกุระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 : 
 เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 
 
 
 
 
 
 
 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
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2.นายหล่ี เยะ เหวิน                                                                                                           
      

อาย ุ    62  ปี                                                                                                  
ต าแหน่ง     กรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนามแทนบริษัท และ กรรมการผู้จดัการ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท   23 ปี  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ร้อยละ 2.78 ( 31,500,000  หุ้น ) 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว-   
ระหว่างกรรมการด้วยกัน                         ไมม่ี 
คณุวฒุิการศึกษา      St. John & St. Mary’s Institute Certificate 
การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ         หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 26/2004) 
                                           สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ท างาน     2534-2537        ผู้จดัการฝ่ายขายและการจดัการ  Taiwan Iron & Steel Manufacture 
การด ารงด าแหน่งเป็นกรรมการ/   กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไมม่ี 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน                   กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน     :   ไมม่ี 
       กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    : - ไมม่-ี  
การเข้าประชมุในปี 2562  1.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท            11/12  ครัง้ 
     2.  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562       1/1    ครัง้ 
ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  -ไม่มี - 
การม/ีไมม่สี่วนได้เสียในทกุระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 : 

 เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
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3.นายอนุวัต ชัยกิตตวินิช                                                                                                          
       

 

อาย ุ     49 ปี 
ต าแหน่ง       กรรมการ และ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท     4  ปี  

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท    ไม่ม ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว-   
ระหว่างกรรมการด้วยกัน                          ไม่มี 
คณุวฒุิการศึกษา    -  ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
    -  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ธรุกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์ 
    -  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาองักฤษ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ      - ไมม่ ี 
ประสบการณ์ท างาน                  2558 – ปัจจบุนั         กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่  จ ากัด  
    2546 – 2558              ผู้อ านวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา จ ากดั  
การด ารงด าแหน่งเป็นกรรมการ/   กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไมม่ ี
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน                   กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน     :   บริษัท เอส วี แอล คอร์ปอเรชัน่  จ ากัด 
      กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    : - ไมม่-ี  
การเข้าประชมุในปี 2562  1.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท            12/12   ครัง้ 
     2.  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562       1/1    ครัง้ 
ประวตัิการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  -ไมม่ ี- 
การม/ีไมม่สี่วนได้เสียในทกุระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 : 

 เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
(ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี  4) 

ประวัตกิรรมการอสิระท่ีบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
1.นายคมกริช  ประชากริช                                                                

 

อาย ุ    55  ปี 
ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท   8  ปี  
สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท  ไมม่ ี 
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว-   
ระหว่างกรรมการด้วยกัน                         ไมม่ี 
ท่ีอยู่    อยู่บ้านเลขท่ี  88/291 หมูท่ี่ 4 ต าบลกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
คณุวฒุิการศึกษา    -  ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     -  ปริญญาตรีบริหารธรุกิจ  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ      -หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 96/2012)  
                                                               สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
     - หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP รุ่นท่ี 40/2012)  
        สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ท างาน    2540 - ปัจจบุนั กรรมการและหุ้นส่วนส านกังาน  บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ ากัด 
                                 2534 - ปัจจบุนั        กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธรรมนาถ จ ากัด 
                                 2554- ปัจจบุนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมลิ จ ากัด (มหาชน) 
                                 2554 - ปัจจบุนั        กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากัด 
                                               2554 - ปัจจบุนั  กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด   
                                               2536-2540             กรรมการ บริษัท ส านกังาน พงษ์ธร คมกริช จ ากัด     
การด ารงด าแหน่งเป็นกรรมการ/ - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไมม่ี 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน               - กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน     :   บริษัท สหวิริยาเพลทมลิ จ ากัด (มหาชน) 
                             :   บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากัด 
              :   บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากัด   
              :   บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ ากัด 
              :   บริษัท ธรรมนาถ จ ากัด  
     - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท    : - ไมม่-ี  
การเข้าประชมุในปี 2562  1.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท              12/12   ครัง้ 
     2.  การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ              5/5      ครัง้ 
     3.  การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562       1/1      ครัง้ 

ประวติัการกระท าผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  -ไม่มี - 
การม/ีไมม่สี่วนได้เสียในทกุระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 : ไมม่ ี
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คุณสมบตัิของกรรมการอสิระ ของบริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากัด (มหาชน)  
 คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด(มหาชน)  เท่ากับ ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมรีายละเอียดดงันี ้ 
1.ต้องถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมสีิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
โดยนบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

2.ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมสี่วนในการบริหารงาน  พนกังาน ลกูจ้าง  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ผู้มอี านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล าดบัเดียวกัน หรือนิติบคุคลที่อาจมคีวามขดัแย้ง 
3.ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คู่สมรสของบุตร กับ
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคมุ หรือบคุคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทย่อย 

4.ความสมัพนัธ์ทางธรุกิจกับบริษัท 

 (ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์            

 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ     
-  ลักษณะความสัมพันธ์: ผู้ สอบบัญชี ผู้ ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย  ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน     
ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น 

                -      ระดบันยัส าคญัท่ีเข้าข่ายไมอิ่สระ 
                                    -  กรณีผู้สอบบญัชี : ห้ามทกุกรณี 
                                    -  กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน: มลูค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี 

 ความสมัพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกับข้อก าหนดว่าด้วยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 
- ลกัษณะความสมัพนัธ์: ก าหนดครอบคลมุรายการทางธรุกิจทกุประเภท ได้แก่   รายการท่ีเป็นธรุกรรมปกติ รายการเช่า/ให้
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 

-ระดับนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายไม่อิสระ: มลูค่าราย > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ Net Tangible Assets (NTA) ของบริษัท 
แล้วแต่จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ในการพิจารณามลูค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดขัน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมกีารท า
รายการในครัง้นีด้้วย        

 (ข) กรณีท่ีมลีกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กับนิติบคุคล บคุคลที่ถือว่าเข้าข่ายไมอิ่สระ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มอี านาจควบคมุ 

 (ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมคีวามสมัพนัธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจบุนัและ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตัง้      
 (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมี  
ความสมัพนัธ์เกินระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนมุตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติท่ีได้
ต้องเป็นมติเอกฉันท์   

5.ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแต่งตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ เก่ียวข้องกับผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริษัท     
6.ไมม่ลีกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้ 

7.กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ 
บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ล าดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective 
Decision) ได้ 
 
 
 

 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
     (สิง่ท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 5 ) 

ค าชีแ้จงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม 
 ด้วยกรมพฒันาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเร่ือง ก าหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัท่ี 8 กุมภาพนัธ์ 2550 ก าหนดแบบ
ของหนงัสือมอบฉนัทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ ากดัว่า ให้ใช้แบบใดแบบหนึง่ใน 3 แบบ ท่ีแนบมาพร้อมนี ้
 แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมได้ หากทา่นในฐานะผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2563 ได้ และมีความประสงค์จะแตง่ตัง้ผู้รับมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ทา่นท าหนงัสือมอบฉนัทะ โดยให้เลือกใช้แบบใด
แบบหนึง่เพียงแบบเดียวใน 3 แบบตามแนบ ซึง่บริษัทฯ ได้จดัเตรียมมาให้ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครัง้นี ้ โดยโปรดกรอกข้อความลงในหนงัสือมอบ
ฉนัทะดงักลา่วให้ถูกต้องครบถ้วน และสง่กลบัมายงับริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจกัเป็นพระคุณยิ่ง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม 
1. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดา 
    1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารท่ีทางราชการออกให้ซึง่ปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยงัไม่หมดอายุ เช่น บตัรประจ าตวัประชาชน 

ใบอนญุาตขบัข่ี หรือหนงัสือเดินทาง 
    1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชุม 
           (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและ      ผู้รับ

มอบฉนัทะ 
           (ข) ส าเนาภาพถ่ายเอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉนัทะได้ลงช่ือรับรองส าเนา ถูกต้อง 
           (ค)  เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
2. ผู้ถือหุ้นท่ีเป็นนติิบคุคล 
    2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง 
           (ก) เอกสารท่ีส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
            (ข)ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบคุคลของผู้ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้ แทนนติิบคุคลและมีข้อความแสดง    ให้เห็นวา่

ผู้แทนซึง่เป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ านาจกระท าการแทนนติิบคุคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้น 
     2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม 
           (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบท่ีแนบมาพร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือช่ือผู้มอบฉนัทะและผู้รับมอบ

ฉนัทะ 
           (ข) ส าเนาภาพถ่ายหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนติิบคุคลของผู้ถือหุ้น ซึง่รับรองส าเนาถูกต้องโดยผู้แทนนติิบคุคลและมีข้อความแสดงให้  เห็นวา่

ผู้แทนนติิบคุคลซึง่ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะมีอ านาจกระท าการแทนนติิบุคคลซึง่เป็นผู้ถือหุ้น 
           (ค) เอกสารท่ีสว่นราชการออกให้ของผู้รับมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น 
3. ผู้ถือหุ้นซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือเป็นนติิบคุคลซึง่จดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายต่างประเทศ 
    ให้น าความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บงัคบัโดยอนโุลมกบัผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึง่มิได้มีสญัชาติไทยหรือซึง่เป็นนติิบคุคลท่ีจดัตัง้ขึน้ตาม     กฎหมาย
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทัง้นีภ้ายใต้ข้อบงัคบัดงัต่อไปนี ้

     (ก) หนงัสือรับรองการเป็นนติิบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารท่ีออกโดยสว่นราชการของประเทศท่ีนติิบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจ้าหน้าท่ีของนติิบคุคลนัน้ก็ได้ 
ทัง้นี ้ จะต้องมีรายละเอียดเก่ียวกบัช่ือนติิบคุคล ผู้มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนันติิบคุคลและเง่ือนไขหรือข้อจ ากดัอ านาจในการลงลายมือช่ือ ท่ีตัง้
ส านกังานใหญ่ 

(ข) เอกสารท่ีมิได้มีต้นฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะต้องจดัท าค าแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้       ผู้แทนนติิ
บคุคลนัน้รับรองความถูกต้องของค าแปล 
 
หมายเหตุ   ส าหรับเอกสารท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน ามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้น ทางบริษัท ฯ จะไม่ขอเอกสาร
อ่ืนใดเพิ่มเตมินอกจากท่ีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น 
งดแจกของช าร่วย เพ่ือให้สอดคล้องกบัแนวทางท่ีหน่วยงานก ากับดูแลรณรงค์ให้ ลด/เลกิการแจกของช าร่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้น  

 
                                    



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซ่ึงเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5)  พ.ศ. 2550 
------------------------------------------------------------------------------------------ 

เขียนท่ี…………………………………………………..  
วนัท่ี……………..เดือน…………………..   พ.ศ. 2563 

(1) ข้าพเจ้า……………………………………………………………………………..สญัชาต.ิ.................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี..................................ถนน..................................................ต าบล/แขวง.............................................................. 
อ าเภอ/เขต...................................................จงัหวดั............................................................รหสัไปรษณีย์................................ 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ............................................เสียง ดงันี  ้
 หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................ ...........เสยีง 
 หุ้นบริุมสิทธิ...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.......................................... .........เสยีง 

(3) ขอมอบฉันทะให้ 
(1) .............................................................................................. ................อาย.ุ................................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง.................................................... อ าเภอ/เขต
........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.........................หรือ 

(2) .............................................................................................................. อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง.................................................... อ าเภอ/เขต
........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.........................หรือ 

 (3) .............................................................................................................. อาย.ุ................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง.................................................... อ าเภอ/เขต
........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์......................... 
คนหน่ึงคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา14:00 น.  ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม  เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะกระท าไปในการประชมุนัน้ ให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ  
           

ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ 
                  (.................................................................) 
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                  (.................................................................) 
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                  (.................................................................) 
 

ลงชื่อ...................................................................ผู้ รับมอบฉันทะ 
                  (.................................................................) 

หมายเหตุ  
ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคน
เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

 
หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. (แบบที่ก าหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

------------------------------------------------------------------------------------------ 
เขียนท่ี………………………..........………..………………..  
วนัท่ี……………..เดือน…………….........………. พ.ศ. 2563 

(2) ข้าพเจ้า………………………....…………………………………………………….สญัชาติ.......................................... 
อยู่บ้านเลขท่ี.......................................ถนน.......................................................ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต.......................................................จงัหวดั...............................................................รหสัไปรษณีย์.................................. 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ........................................... ............เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ...............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ................................................. ......เสียง 

 (3) ขอมอบฉันทะให้ 
1. .............................................................. ................................................อาย.ุ...........................................ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน.....................................................ต าบล/แขวง.......................................................... 
 อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.................................หรือ 

2. ................................................. .............................................................อาย.ุ...........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง............................................................. 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์..................................หรือ 

3. ..............................................................................................................อาย.ุ..........................................ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี...........................................ถนน...................................................ต าบล/แขวง............................................................. 
 อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์.................................หรือ 

4.   นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ 55 ปี อยู่บ้านเลขท่ี 88/291 หมูท่ี่ 4               
ต าบลกระทุ่มล้ม อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563เวลา 14:00 น.ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน์   สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้

(1) วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย    ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
(2) วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
(3) วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
(4) วาระท่ี 4  รับทราบรายงานสรุปโครงการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
(5) วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวด

สดุท้าย  
 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
(6) วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรมการ            นายฟาง จิน หลง 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
2.  ชื่อกรรมการ            นายหลี่ เยะ เหวิน 

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง 
3.  ชื่อกรรมการ            นายอนวุตั ชยักิตติวนิช                                   

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง 
(7) วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
(8) วาระท่ี 8  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 ( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 ( 6 ) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมกีาร
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบ
ฉันทะให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 

ลงชื่อ     ผู้มอบฉันทะ 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
              (________________________________) 
ลงชื่อ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

                  (________________________________) 
ลงชื่อ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

                  (________________________________) 
ลงชื่อ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

                  (________________________________) 
หมายเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนไมส่ามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้  
2. วาระเลอืกตัง้กรรมการสามารถเลอืกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  

3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 

 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากัด (มหาชน)  
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ประชมุ ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน์     สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ ( ต่อ  ) 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 
 
 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแล
หุ้น) 

ท้ายประกาศกรมพฒันาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่5) พ.ศ. 2550 
 

เขียนท่ี_______ __________________________  
วนัท่ี_________เดือน________________________ พ.ศ. 2563 

 
(1) ข้าพเจ้า   __________     ____   

ส านกังานตัง้อยู่เลขท่ี _______ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   _________ รหสัไปรษณีย์   
ในฐานะผู้ประกอบธรุกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ( Custodian ) ให้กับ____________________________________________________ 
ซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  บางสะพานบาร์มิล  จ ากัด ( มหาชน ) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม _________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ___________________________เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั__________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________________________เสียง 
 หุ้นบริุมสิทธิ________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ______________________________เสียง 

(2) ขอมอบฉันทะให้ 
1.       ________  อาย ุ ________ ปี 

อยู่บ้านเลขท่ี _________ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   ________ รหสัไปรษณีย์ ________  หรือ 

2 .       ________  อาย ุ ________ ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี _________ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   ________ รหสัไปรษณีย์ ________  หรือ 

3 .       ________  อาย ุ ________ ปี 
อยู่บ้านเลขท่ี _________ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   ________ รหสัไปรษณีย์ ________  หรือ 

4.  นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ55 ปีอยู่บ้านเลขท่ี 88/291 หมูท่ี่ 4 ต าบล
กระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม คนใดคนหน่ึงเพียงคนเดยีวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชมุและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน์   สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

มอบฉันทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
มอบฉันทะบางส่วน คือ 

หุ้นสามญั_________________หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้________________________เสียง 
หุ้นบริุมสิทธิ_______________หุ้น และมสีิทธิออกเสียงลงคะแนนได้________________________เสียง 

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด______________________________เสียง 
 
 ( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

(9)   วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เมือ่วนัท่ี 22 เมษายน 2562 
 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
 

(10) วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(11) วาระท่ี 3  พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2562 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี ้

       เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(12) วาระท่ี 4  รับทราบรายงานสรุปโครงการซือ้หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(13) วาระท่ี 5  พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562และการงดจ่ายเงินปันผลงวด

สดุท้าย 
  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  

(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 

(14) วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การแต่งตัง้กรรมการทัง้ชดุ 

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
การแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
1.  ชื่อกรรมการ            นายฟาง จิน หลง 
  เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
2.  ชื่อกรรมการ            นายหลี่ เยะ เหวิน 

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
3.  ชื่อกรรมการ           นายอนวุตั ชยักิตติวนิช 
  เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 

(15) วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(16) วาระท่ี 8  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
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(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
 
 
 ( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบไุว้ในหนงัสือมอบฉันทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 
 ( 6 ) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีประชมุมกีาร
พิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมกีารแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับ
มอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉันทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแต่กรณีท่ีผู้ รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบไุว้ในหนงัสือมอบ

ฉันทะให้ถือเสมอืนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทกุประการ 
 
 

ลงชื่อ     ผู้มอบฉันทะ 
         (________________________________) 
ลงชื่อ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (________________________________) 
ลงชื่อ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (________________________________) 
ลงชื่อ     ผู้ รับมอบฉันทะ 

             (________________________________) 
 
 
หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คสัโตเดียน ( 
Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกับหนงัสือมอบฉันทะ คือ 
( 1 ) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน ( Custodian ) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทน 
( 2 ) หนงัสือยืนยนัว่าผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉันทะแทนได้รับอนญุาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดยีน ( Custodian ) 

3. ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้ รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถ
แบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
5. ในกรณีท่ีมวีาระท่ีจะพิจารณาในการประชมุมากกว่าวาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบเุพิ่มเติมได้ในใบประจ าต่อ

แบบหนงัสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ 
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ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากัด (มหาชน)  
 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.   ประชมุ ณ ห้องคริสตลับอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน์  

สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพึงเลื่อนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 
วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
   วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง  
วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง  
วาระท่ี  เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะมสีิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร  
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ ( ต่อ  ) 
 ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 
    เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
 ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________ 

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
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 (สิง่ท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 7) 
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะท่ีเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 37.    คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีบริษัท 
  การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามญั” 
   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญั เม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเหน็สมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่

น้อยกวา่หนึง่ในห้าของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสบิห้าคน ซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสบิ ของจ านวนหุ้น
ท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวสิามญัเม่ือใดก็ได้แต่ต้องระบเุหตุผลในการท่ี
จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่เดือน นบัแต่วนั
ได้รับหนงัสือจากผู้ถือหุ้น  

   การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือท่ีอ่ืนตามท่ี
คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนดัประชุม ระบสุถานท่ี วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ี
ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนวา่เป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนมุตัิ หรือเพ่ือพจิารณาแล้วแต่กรณี รวมทัง้
ความเหน็ของคณะกรรมการในเร่ืองดงักลา่ว และจดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม และโฆษณาค าบอกกลา่วนดัประชุมใน
หนงัสือพมิพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนประชุมไม่น้อยกวา่สามวนั 

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนงัสือตามท่ีนายทะเบียนก าหนดและมอบ
ให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ ท่ีประธานกรรมการก าหนด ณ สถานท่ีประชุมก่อนผู้รับมอบฉนัทะเข้าประชุม  

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกวา่ย่ีสบิห้าคน หรือไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนผู้ ถือ
หุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม  
  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ใด เม่ือลว่งเวลานดัไปแล้ว ถึงหนึง่ชัว่โมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาเข้าประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามท่ีก าหนดไว้ หากวา่การประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนดัเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนัน้มิใช่เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นดัประชุมใหม่และให้สง่หนงัสือนดัประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมครัง้หลงันีไ้ม่
บงัคบัวา่จะต้องครบองค์ประชุม 

ข้อ 41.ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนลว่งเวลานดัไปแล้วคร่ึงชัว่โมง ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในท่ีประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่เป็นประธาน
ในท่ีประชุม 

ข้อ 42.  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหุ้นว่าหุ้นหนึง่หุ้นมีหนึง่คะแนน มติของท่ีประชุมผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี ้
(1)       ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุม

ออกเสียงเพิม่อีกเสียงหนึง่เป็นเสียงชีข้าด 
(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอ่ืน 

(ข) การซือ้หรือการรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 

(ค) การท า แก้ไข หรือเลกิสญัญาเก่ียวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอ่ืนเข้าจดัการ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกบับคุคลอ่ืน โดยมีวตัถุประสงค์จะแบง่ก าไรขาดทนุกัน 

(ง) การเพิม่ทนุ การลดทุนจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้  

(จ) การควบบริษัท และการเลกิบริษัท 
ข้อ 43.  กิจการอนัท่ีประชุมสามญัประจ าปีพงึกระท ามี ดงันี ้

     (1)       พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา 
     (2)       พิจารณาอนมุตัิงบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน 
     (3)       พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
     (4)       พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
     (5)       พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
     (6)       พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



             บริษัท บางสะพานบาร์มลิ จ ากดั (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
                                                                                                                         (สิ่งท่ีส่งมาด้วยล าดับท่ี 8) 

มาตรการและแนวปฎิบัติในการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส
โคโรนา 2019(COVID-19) 

บริษัท ฯ ก าหนดมาตรการและแนวปฏิบติัส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามมาตรการป้องกนัโรคที่หน่วยงานของรัฐก าหนดเพื่อป้องกนัและลดความเสี่ยงของการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดงันี ้
1.บริษัท ฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ เข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนแทนการเข้าร่วม
ประชมุด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19  และ เพื่อสขุภาพอนามยัของผู้ ถือหุ้น 
โดยสามารถสง่หนงัสอืมอบฉนัทะให้แก่บริษัท ฯ ลว่งหน้าก่อนวนัประชมุ 
2.สง่ค าถามที่เก่ียวข้องกบัวาระการประชุมให้แก่บริษัท ฯ ลว่งหน้า (ถ้ามี) มายังบริษัท ฯ ถึง   เลขานุการบริษัท  บริษัท           บาง
สะพานบาร์มิล จ ากดั(มหาชน) เลขที่ 28/1 ชัน้ 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสรุศกัด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 หรือ สง่ทาง
อีเมล Sathit@bsbm.co.th  
3. บริษัท ฯ มีมาตรการในการจดัสถานที่ประชุมเพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างระหว่างบคุคล 1 เมตรใน จดุคดักรอง จดุตรวจเอกสาร 
จดุลงทะเบียน พร้อมระบเุลขที่นัง่ให้ผู้ลงทะเบียน จงึใคร่ขอความร่วมมือผู้ เข้าร่วมประชุมนัง่ตามหมายเลขที่ระบไุว้เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ ขึน้ เมื่อที่นัง่เต็มแล้วบริษัท ฯ ขอความร่วมมือผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉนัทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ฯ แทนการเข้าร่วมประชมุ 
4.บริษัทฯ ขอให้ผู้ เข้าร่วมประชมุทกุท่าน ปฎิบติัตามมาตราการและแนวปฏิบติัในการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 
อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกนัและลดความเสีย่งของการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 ดงันี ้

 ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบสอบเพื่อคัดกรองตนเองก่อนเข้าประชมุ ในบริเวณสถานที่จัดประชมุ หากผู้ เข้าร่วมประชมุ

รวมถึงบคุคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพืน้ที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชือ้ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง

สาธารณสขุ หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน า้มกู เหนื่อยหอบ สญูเสยีการรับรส จะไม่อนญุาตให้เข้าร่วมประชมุทกุ

กรณี แต่สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ฯ ได้  

 ผู้ เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวดัอุณหภูมิของร่างกายด้วยเคร่ืองตรวจวดั (อณุหภูมิ ร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส ) 

ณ จดุคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชมุที่บริษัท ฯ จดัเตรียมไว้ และ ต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชมุ และท า

ความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัท ฯ จดัเตรียมบริการไว้ตามจดุต่าง ๆ 

 บริษัท ฯ จะไม่จดัเตรียมไมโครโฟนส าหรับการสอบถาม โดยผู้ เข้าร่วมประชมุที่มีค าถามสามารถเขียนค าถามส่งให้เจ้าหน้าที่

เพื่อรวบรวมจดัสง่ค าถามแก่ประธานกรรมการบริษัท ฯ ต่อไป 

 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เก่ียวข้องและสง่ผลกระทบต่อการจดัประชมุผู้ ถือหุ้น บริษัท ฯ 

จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ ของบริษัท www.bsbm.co.th หรือ เว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)วันท่ี 3 สงิหาคม 2563 
 

 
ผู้ถือหุ้น บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน) 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง (เร่ิม 12.00 น.) โต๊ะมาลงทะเบียนผู้รับมอบฉนัทะ (เร่ิม 12.00 น.) 

แสดงบตัรประจ าตวั ตรวจหนงัสือมอบฉนัทะ 

 แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารท่ีถูกต้องครบถ้วน 

 แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองส าเนาถูกต้อง 

ลงนามในใบลงทะเบียน พร้อมรับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชุม 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล าดบั 

กรณีท่ีมีผู้ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆให้ยกมือและกรอกบตัรลงคะแนน  (ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อท่ีประชุม 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12:00น จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภมูิและตอบแบบสอบถาม 


