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วันที่ 20 กรกฏาคม 2563
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้นบริ ษัท บางสะพานบาร์ มิล จากัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
2. รายงานประจาปี 2562
3. ประวัติกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึง่ ได้ รับการเสนอชือ่ กลับเข้ าดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระ
4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริ ษัทเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะและ คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษัท
5. คาชี ้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด
7. ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8.มาตรการและแนวปฎิบตั ิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)
9. ขันตอนการเข้
้
าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563 และแผนทีส่ ถานที่จดั ประชุม โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ สีลม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 29 มิถนุ ายน 2563 ได้ มีมติให้ กาหนดนัดประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้ องคริ สตัลบอลรู ม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สี
ลม กรุ งเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่ อไปนี ้
วาระที่ 1 รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่อวันที่
22 เมษายน 2562 ได้ มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
ทังนี
้ ้ได้ แนบสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี ้แล้ วตามสิ่งที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1
วาระที่ 2 รั บทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2562 ซึง่ เป็ นรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึง่ เกิดขึ ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
ทังนี
้ ้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับ
นี ้แล้ วตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงิ นและงบกาไรขาดทุน ประจาปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบ
บัญชีแห่ง บริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด และได้ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว โดยสรุ ปสาระสาคัญได้
ดังนี ้
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(ล้านบาท)
ปี 2561

ปี 2562
1,959.3
สินทรัพย์รวม
1,954.2
43.4
หนี ้สินรวม
68.4
1,959.3
ส่วนของผู้ถือหุ้น
1,885.8
2,248.4
รายได้ รวม
2,079.0
2,206.7
ค่าใช้ จา่ ยรวม
2,017.5
8.3
ค่าใช้ จา่ ยภาษี เงินได้
12.3
33.1
กาไร(ขาดทุน)สุทธิ สาหรับปี
48.5
0.03
กาไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น ( บาท )
0.04
ทังนี
้ ้โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2562 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุม
ฉบับนี ้แล้ วตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
วาระที่ 4 รั บทราบรายงานสรุ ปโครงการซือ้ หุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อเป็ นการบริ หารสภาพคล่องส่วนเกินให้ เกิดประโยชน์สูงสุด และเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้ แก่ผ้ ู
ถือหุ้น บริ ษัท บางสะพานบาร์ มิล จากัด (มหาชน) ได้ ดาเนินโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริ หารทางการเงิน โดยทาการซื ้อในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยกาหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 11.5
ล้ านบาท และมีจานวนหุ้นที่ซื ้อคืนตามโครงการไม่เกิน 11,325,000 หุ้น คิดเป็ นจานวนร้ อยละ 1.00 ของหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมด
้
ซึ่งโครงการซื ้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ สิ ้นสุดลงในวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยที่บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นคืนรวมทังสิ
้ ้น 11,325,000
หุ้น มีมลู ค่ารวม 9,955,745 บาท
วาระที่ 5 อนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และการงดจ่ ายเงินปั นผลงวดสุดท้ าย
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึง่ ปรากฎมีผล
กาไรสุทธิ เท่ากับ 48.5 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรสุทธิ ห้ นุ ละ 0.04 บาท และโดยที่บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนทีส่ าคัญในอนาคต
อันใกล้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลทังปี
้ ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็ นจานวนเงินปั นผลที่เสนอจ่ายทังสิ
้ ้น 45.3 ล้ านบาท ซึง่ คิดเป็ นร้ อย
ละ 93 ของกาไรสุทธิ สาหรับปี 2562 ทังนี
้ ้เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2562 ซึง่ ทางคณะกรรมการบริ ษทั ได้ มี
มติการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไปแล้ วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดังนัน้ จึงไม่มีการจ่ายเงินปั นผลงวดสุดท้ าย
ประจาปี 2562
2562
2561
2560
รายละเอียดการจ่ ายปั นผล ปี 2560 - 2562
รวมเงินปั นผลจ่ ายทัง้ ปี (บาทต่ อหุ้น)

0.04

0.03

0.11

1. เงินปั นผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงาน

0.04

-

0.06

2. เงินปั นผลงวดสุดท้ ายจากผลการดาเนินงาน

-

0.03

0.05
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รวมเงินปั นผลจ่ ายทัง้ สิน้ (ล้ านบาท)(**)

45.30

33.97

124.58

93

102

94

คิดเป็ นร้ อยละของกาไรสุทธิ ( * )

*การจ่ ายเงิ นปั นผลในครั้งนี ้เป็ นไปตามนโยบายการจ่ ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั ฯ โดยยึดหลักเพือ่ ประโยชน์ สูงสุด
ของผู้ถือหุ้นในระยะยาว โดยมี รายละเอี ยดดังต่อไปนี ้
1.บริ ษัทมี นโยบายที ่จะจ่ ายเงิ นปั นผลอย่ างสม่ าเสมอในอัตราเท่ ากับร้ อยละ 40-60 ของกาไรสุทธิ ประจาปี โดยจะต้องอยู่
ภายใต้เงื ่อนไขตามที ่กฎหมายกาหนดไว้
2.ในกรณี ที่บริ ษัทต้องการเงิ นทุนมากเพื ่อขยายงานของบริ ษัท บริ ษัทอาจจ่ ายเงิ นปั นผลต่ ากว่าที ่กาหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกัน
ข้ามหากบริ ษัทไม่ มีความต้องการเงิ นทุนเพื ่อขยายงานบริ ษัทก็อาจจะจ่ ายเงิ นปั นผลสูงกว่าอัตราตามที ่ระบุไว้ในข้อ 1 ก็ ได้
ตามที ่เห็นว่าเหมาะสม ทัง้ นี ้การพิ จารณาจะยึดถื อผลประโยชน์ สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็ นหลักในการตัดสิ นใจ
ทัง้ นี ้การจ่ ายเงิ นปั นผลจะไม่ทาให้มีผลกระทบต่อการดาเนิ นงานปกติ ของบริ ษัทอย่างมี นยั สาคัญ ปั จจัยดังกล่าวประกอบด้วย
ผลการดาเนิ นงาน ฐานะการเงิ น สภาพคล่องของบริ ษทั การขยายธุรกิ จ ภาระหน้าที ่ที่ตอ้ งชาระหนี ้ของบริ ษัท และปั จจัยอื ่นๆ
ที ่เกี ่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษัท ซึ่ งการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
และจากที ่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบี ยบของบริ ษัท
** สาหรับเงิ นปั นผลจ่ ายของปี 2560, 2561 และ 2562 จ่ ายจากกาไรที ่เสี ยภาษี เงิ นได้นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 20 ซึง่ กาหนดให้ กรรมการจานวนหนึง่ ในสามของ
กรรมการที่มีอยูใ่ นขณะนันโดยสั
้
บเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี
ดังนันในการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในครัง้ นี ้ จึงมีกรรมการที่จะต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ดังนี ้
1)

นายฟาง จิน หลง

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

2)

นายหลี่ เยะ เหวิน

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

3)

นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช

กรรมการ และ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

บริ ษัท ฯ ได้ ตระหนักถึงการดาเนินงานให้ เป็ นไปตามหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริ ษัท ฯ ให้
ความสาคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่าสิทธิ ของตนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯจึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นมีสิทธิ ในการเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสาคัญและเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและ
เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญประจาปี
2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกาหนดไว้ นนั ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ ารับการคัดเลื อกเพื่อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัท แต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ พิจารณากลัน่ กรองแล้ วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออก
จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะ
ผู้นาและวิสยั ทัศน์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั ฯ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฎผล

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เป็ นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลื อกตังบุ
้ คคลทัง้ 3 ข้ างต้ นกลับเข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระ
หลักเกณฑ์ ใ นการคัดเลื อ กบุคคลที่จะเข้ า ดารงตาแหน่ง เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ฯ มิ ได้ ผ่ า นขัน้ ตอนของ
คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ มีการจัดตังคณะกรรมการสรรหา
้
(Nominating Committee) เพื่อคัดเลือก
บุคคลที่จะแต่งตัง้ เป็ นกรรมการ อย่า งไรก็ ตามบริ ษัทฯ ได้ กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ ใ นการแต่ง ตัง้ กรรมการ โดย
คณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลื อกโดยใช้ เ กณฑ์ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตาม
รายละเอียดที่ระบุไว้ ในเรื่ อง “โครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ” ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2562 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี ้แล้ วตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 2
ทังนี
้ ้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้ อมกับหนังสือนัด
ประชุมฉบับนี ้แล้ วตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจาปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : ด้ วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิ ญาณ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรื อ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498
และ/หรื อ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423แห่งบริ ษัท สานักงาน อี วาย จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563 อีกวาระหนึง่ เนื่องจากเห็นว่าสานักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ ในการตรวจสอบบัญชีใน
ธุ รกิจต่างๆ หลายแห่งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป พร้ อมทังพิ
้ จารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2563 เป็ นจานวน
เงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
2562
2561
2563(ปี ที่เสนอ)
ผู้สอบบัญชีและค่ าสอบบัญชี 2561-2563
สานักงาน
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท
ค่าสอบบัญชี (บาท / ปี )

อี วาย

อี วาย

(ปี ที่ 3)

อิศราภรณ์ วิสุทธิ ญาณ
(ปี ที่ 2)

อิศราภรณ์ วิสุทธิ ญาณ
(ปี ที่ 1)

1,240,000

1,240,000

1,240,000

8,353

7,706

อี วาย
อิศราภรณ์ วิสุทธิ ญาณ

ค่าใช้ จา่ ยอื่นตามที่เกิดขึ ้นจริ ง (บาท / ปี )
ตามที่เกิดขึ ้นจริ ง
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมื่ อ วันที่ 22 เมษายน 2562 ได้ มีมติ อ นุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็ นดังนี ้
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี ้ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ กรรมการ 2 คน ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นและได้ อทุ ิศเวลาให้ แก่บริ ษัทฯ
มากเป็ นพิเศษ ให้ ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นรายเดือนเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นดังนี ้
นายฟาง จิน หลง
นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช

60,000 บาท/เดือน
32,000 บาท/เดือน

สาหรับการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2563 นัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปี นี ้ได้ ยึดหลักเกณฑ์
เช่นเดียวกับปี ที่แล้ วคือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้ องกับภาระหน้ าที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2563 เป็ นดังนี ้
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

30,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี ้ได้ เสนอให้ กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นและได้ อทุ ิศเวลาให้ แก่บริ ษัทฯ
มากเป็ นพิเศษ ให้ ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นรายเดือนประจาปี 2563 เป็ นดังนี ้
นายฟาง จิน หลง
60,000 บาท/เดือน
นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช
32,000 บาท/เดือน
เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏมีกาไรสุทธิ 48.5 ล้ าน
บาท คณะกรรมการจึงได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจา่ ยเงิ นปั นผลทังปี
้ ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น
45.30 ล้ านบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จให้ แก่กรรมการใน
อัตราร้ อยละ 0.5 ของเงิ นปั นผลที่เสนอจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น คิดเป็ นเงิ นบาเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายทังสิ
้ น้
จานวน 226,500 บาท โดยมอบให้ คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ตารางสรุ ปค่ าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 - ปี 2563
( บาท )
ค่ าตอบแทนรายเดือน ค่ าตอบแทนรายเดือน
ปี 2563
ปี 2562

ค่ าตอบแทนรายเดือน
ปี 2561

- ประธานกรรมการบริ ษัท

30,000

30,000

30,000

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000

30,000

30,000

- กรรมการท่านอืน่

25,000

25,000

25,000

- กรรมการที่ได้ รับค่าตอบแทนพิเศษ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1. นายฟาง จิน หลง
2. นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช
- เงินบาเหน็จกรรมการ

60,000

60,000
32,000

32,000
ร้ อยละ 0.5 ของเงินปั น
ผลจ่าย
เป็ นเงิน 226,500 บาท

ค่าตอบแทนอื่น

ไม่มี

60,000
32,000

ร้ อยละ 0.5 ของเงินปั น ร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผล
ผลจ่าย
จ่าย
เป็ นเงิน 169,875 บาท
เป็ นเงิน 622,875 บาท
ไม่มี

ไม่มี

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
จึงขอเรี ยนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดงั กล่าวข้ างต้ น หากท่านประสงค์จะ
แต่งตังให้
้ บคุ คลอื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้ อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่
ได้ แนบมาพร้ อมกับหนังสื อนัดประชุมฉบับนี ้แล้ วตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 6 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ แก่
เลขานุการบริ ษัทก่อนเริ่ มการประชุม
อนึง่ บริ ษัทฯ กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 13
กรกฏาคม 2563
ขอแสดงความนับถือ
บริ ษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)

( นายสาธิ ต โกศินานนท์ )
เลขานุการบริ ษัท
โดยคาสัง่ ของคณะกรรมการ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 1)

บริ ษัท บางสะพานบาร์ มิล จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2562
วันจันทร์ ท่ ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562
******************************
ประชุม ณ ห้ องสีลมบอลรู ม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 14:00 น.
นายทวีศกั ดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเองจานวน 72 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 59,169,046
หุ้น และมอบฉันทะมาจานวน 90 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 777,982,111 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทั ้งที่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ า
ร่ วมประชุมทั ้งสิ ้นจานวน 162 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทั ้งสิ ้น 837,151,157 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.92 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทั ้งหมดจานวน 1,132,500,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทฯแล้ ว จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
หลังจากประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเรียบร้ อยแล้ ว ในระหว่างการประชุมได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 45 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 701,692 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีก 23 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 387,613 หุ้น ทาให้ รวม
เป็ นผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทั ้งสิ ้น 230 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทั ้งสิ ้น 838,240,462 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 74.02 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด
ทั ้งนี ้ ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัทกล่าวแนะนากรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยที่เข้ าร่ วมประชุมในครั ้งนี ้ ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่วมประชุม มีจานวน 6 คน คือ
1.นายทวีศกั ดิ์ เสนาณรงค์
2.นายคมกริช ประชากริช
3.นายชรินทร์ หาญสืบสาย
4.นายวิน วิริยประไพกิจ
5.นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช
6.นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการที่ลาประชุม มีจานวน 3 คน คือ
1.นายธวัช ผลความดี
2.นายฟาง จิน หลง
3.นายหลี่ เจี ้ยน หง
ผู้บริหารที่เข้ าร่วมประชุม มีจานวน 2 คน คือ
1.นายทวี ชัชวาลา
2.นายสาธิ ต โกศินานนท์

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัท
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สานักงาน อี วาย จากัด ที่เข้ าร่วมประชุม คือ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิ ญาณ
ผู้สอบบัญชี
2.นางสาวนลินี แตรไตรรงค์
ผู้แทนสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
1. นางสาววรรณา ศิริวัชรกุล
นอกจากนี ้ เลขานุการบริษัทได้ ชี ้แจงถึงแนวทางปฏิบตั ิเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระ
การประชุม ดังนี ้
-การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉัน ทะ โดย
ถือว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
-การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้ องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้ าง
มากให้ ลงคะแนนลับ
-การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่มีผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษจะไม่มีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนนในวาระนั ้น
-ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียง ให้
ลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้ อมทั ้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของ
บริษัทฯ เพื่อนาไปตรวจนับ
-สาหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียง
ทั ้งหมดที่เข้ าร่ วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในระเบียบวาระนั ้น ๆ
-การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนั ้นๆ ซึง่
อาจมีจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจานวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ ามาเพิ่มเติมในห้ องประชุม ทั ้งนี ้ สาหรับรายละเอียด
ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนปิ ดการประชุม
เลขานุการฯ ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นของบริ ษัท ฯว่า บริ ษัทฯมีความมุ่งมั่นที่จะ
ดาเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริต
คอร์ รัปชัน่ เป็ นภัยร้ ายแรงที่บั่นทอนองค์ กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั ้น ในปี 2558 บริษัทจึงได้ เข้ าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์
เป็ นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตซึง่ มีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็ นเลขานุการ โดยที่
ผ่านมา บริษัทได้ มีการจัดทาแผนการดาเนินงาน และนามาตรการต่อต้ านการทุจริตและคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิ บตั ิใช้ อย่างเป็ นระบบ รวมทั ้ง
ได้ มีการยื่นขอรับรองเพื่อเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิ บัติฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนกระทั่ง ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561
คณะกรรมการแนวร่ วมปฎิ บัติฯ ได้ มีมติให้ การรับรองบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นสมาชิกของแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ าน
ทุจริต
หลังจากนั ้น ประธานฯ จึงได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2561 รายละเอียดตามสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึง่ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครั ้งนี ้
แล้ ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 23
เมษายน 2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 2

จานวนเสียง
836,927,326
414,500
5,000
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.95
0.05
0.00
-

รั บทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561

ประธาน ฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
หนังสือรายงานประจาปี 2561 ซึง่ บริษัทฯ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องความต้ องการของสินค้ าในตลาดเนื่องจากเห็นว่า ยอดขายของบริ ษัทลดต่าลงใน
ไตรมาส 4 ที่ผ่านมา นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อซักถามข้ างต้ น ว่า ในช่วงปี ที่ผ่านมาอุตสาหกรรมเหล็กได้ รั บ
ผลกระทบจากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีนทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทเหล็กลดลงทั ้งระบบไม่ว่าจะเป็ นบริ ษัทเล็กหรื อ
บริ ษัทใหญ่ แต่อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังมีความได้ เปรี ยบทางโลจิสติกส์ในตลาดทางภาคใต้ จึงถือเป็ นจุดแข็งที่สาคัญ ในส่วนของปี
2562 แนวโน้ มของธุรกิจน่าจะเริ่ มดีขึ ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ต่อจากนั ้น ผู้ถือหุ้นได้ ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริ มาณสินค้ าคงเหลือ ที่เพิ่ ม
สูงขึ ้นในช่วงสิ ้นปี นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ ชี ้แจงว่าเป็ นเรื่ องปกติของอุตสาหกรรมเหล็กเส้ นที่จะเตรี ยมยอดสินค้ า คงเหลือไว้ รองรั บ
ปริ มาณความต้ องการที่จะเพิ่มสูงขึ ้นในไตรมาสแรกของปี ถัดไป หลังจากนั ้น ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่
ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2561
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจาปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ เสนอให้ทีป่ ระชุมพิ จารณาอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกาไรขาดทุนเบ็ ดเสร็ จประจาปี สิ้ นสุดวันที ่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งผูส้ อบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็ นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
ตามรายละเอี ยดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2561 ทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผถู้ ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิ ญประชุมแล้ว
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่องรายได้ ค่าชดเชยความเสียหายที่ได้ รับจากเหตุอุทกภัยในปี 2560 ว่าได้ รับครบถ้ วน
หรื อยัง นายสาธิ ต โกศินานนท์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้น ตามว่า รายได้ ค่าชดเชยความสียหายจาก
เหตุการณ์ดงั กล่าว ปั จจุบนั ได้ รับครบถ้ วนเรียบร้ อยแล้ ว อีกทั ้งบริษัทยังได้ เสริมการป้องกันอุทกภัยให้ ดีขึ ้นด้ วย
ต่ อ จากนัน้ ผู้ถือ
หุ้นได้ ซกั ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ าคงเหลือในงบการเงิน นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ ชี ้แจงว่าเป็ นการปรับ ลด
ตามราคาเหล็กในตลาดแต่แนวโน้ มจะเริ่มดีขึ ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 นี ้ หลังจากนั ้น ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ ้นสุดวันที่
ธันวาคม 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ประชุม

จานวนเสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

31

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

838,015,328
5,000
-

100.00
0.00
-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิ นงานประจาปี 2561และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ซึ่งปรากฎมีผลกาไรสุทธิ เท่ากับ 33.1 ล้ านบาท คิดเป็ นกาไรสุทธิ ห้ นุ ละ 0.03 บาท และโดยที่บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุน ที่
สาคัญในอนาคตอันใกล้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปั นผลทั ้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็ นจานวนเงินปั นผลที่เสนอจ่ายทั ้งสิ ้น 33.97 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ น
ร้ อยละ 102 ของกาไรสุทธิ สาหรับปี 2561 ทั ้งนี ้เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกาไรสุทธิ ประจาปี 2561 และกาไรสะสมบางส่วน โดยที่
บริษัทไม่ได้ มีการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในปี 2561 ดังนั ้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 อนุมตั ิการจ่ายเงินปั น
ผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมาในครั ้งนี ้ บริษัทก็จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท
เป็ นเงินจานวน 33.97 ล้ านบาท ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่องเงินปั นผลที่จ่ายในงวดนี ้ที่มีการจ่ายจากกาไรสุทธิ ในปี 2561 และ กาไรสะสม ทั ้ง
สองรายการนี ้จ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราเท่าไหร่ นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้จัดการ ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เงินปั น
ผลที่จ่ายดังกล่าวจ่า ยจากกาไรที่เสียภาษี เ งินได้ นิติบุคคลในอัตราร้ อ ยละ 20 ทั ้งหมด หลังจากนั ้นไม่มี ผ้ ถู ือ หุ้นซักถามเพิ่ มเติ ม อี ก
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผล
ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ วมี ม ติเ ป็ นเอกฉัน ท์ อ นุมัติ การจัดสรรกาไรจากผลการดาเนิน งานประจ าปี 2561 และการ
จ่ายเงินปั นผลตามเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียง
838,050,449
5,000
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึ่งเลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุม ว่ า
เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 20 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี หมุน เวี ยนในอัตราหนึ่ง ในสามของจานวนกรรมการทัง้ หมด ดัง นัน้ ในการประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น ประจ าปี ในครั ง้ นี ้ จึง มี
กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 คน ดังนี ้

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

1) นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ และ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
2) นายชรินทร์ หาญสืบสาย
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3) นายธวัช ผลความดี
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริ ษั ท ฯ ได้ ตระหนักถึ ง การด าเนิ น งานให้ เ ป็ นไปตามหลัก การการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี โดยที่ บ ริ ษั ท ฯ ให้
ความสาคัญกับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่าสิทธิ ของตนได้ รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิ ทธิใน
การเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาคัญและเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญประจาปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ ที่บริษัทกาหนดไว้
นั ้น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ ารับการคัดเลือกเพื่อเป็ นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ พิจารณากลัน่ กรองแล้ วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระทั ้ง 3 คน เป็ นบุคคลที่มี ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้น าและ
วิสยั ทัศน์ ที่เ หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทั ้งการปฏิ บัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฎผลเป็ นที่น่าพอใจ
อย่างยิ่ง อีกทั ้งคณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามที่บริ ษัท
กาหนด สามารถที่จะให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นเลือกตั ้งบุคคลทั ้ง 3 ข้ างต้ นกลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษัท ฯ มิได้ ผ่านขั ้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ มีการจัดตั ้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่ งตัง้ เป็ น
กรรมการ อย่างไรก็ ตามบริ ษัท ฯ ได้ กาหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ ในการแต่ งตัง้ กรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิ จ ารณา
คัดเลือกโดยใช้ เกณฑ์ ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ ปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี
2561 ทั ้งนี ้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว
ในการพิจารณาวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั ้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ ว มีม ติ เป็ นเอกฉัน ท์ อ นุมัติเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระกลับ เข้ า ดารง
ตาแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2. นายชรินทร์ หาญสืบสาย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอานาจลงนาม
จานวนเสียง
ร้ อยละของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
837,697,201
99.95
414,500
0.05
5,050
0.00
-

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3. นายธวัช ผลความดี
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียง
837,697,151
414,600
5,000
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.95
0.05
0.00
-

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
จานวนเสียง
ร้ อยละของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
837,697,251
99.95
414,500
0.05
5,000
0.00
-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจาปี 2562
ประธานฯ ได้ ข อให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกาหนดจ านวนเงิ นค่ า สอบบัญชี ซึ่ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิจ ารณาอย่า งรอบคอบแล้ ว เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ประชุม สามัญผู้ถือ หุ้นพิ จ ารณาอนุมัติ
นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498และ/หรือ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สานักงาน อี
วาย จ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ฯ ประจ าปี 2562 อี กวาระหนึ่ง เนื่ อ งจากเห็น ว่ าสานักงานดังกล่ า วมี ประสบการณ์ ใ นการ
ตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็ นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้ อมทั ้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิน
ไม่เกิน 1,240,000 บาท
ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ในการพิจารณาวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบ
บัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ตามที่
เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

จานวนเสียง
838,111,751
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
-

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

5,000
-

0.00
-

พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการบริษัทชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ เลขานุการบริษัทได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี ้
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการไว้ เป็ น

ดังนี ้
ประธานกรรมการบริษัท

30,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี ้ ได้ มีมติอนุมตั ิให้ กรรมการ 2 คน ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นและได้ อทุ ิศเวลาให้ แก่บริษัทฯ มาก
เป็ นพิเศษ ให้ ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นรายเดือนเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นดังนี ้
นายฟาง จิน หลง

60,000 บาท/เดือน

นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช

32,000 บาท/เดือน

สาหรั บ การกาหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 นัน้ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามหลักการกากับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจาทุกปี ซึง่ การพิจารณาทบทวนในปี นี ้ได้ ยดึ หลักเกณฑ์เช่นเดี ยวกับ
ปี ที่แล้ วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้ อ งกับภาระหน้ าที่แ ละความรับ ผิดชอบของกรรมการแต่ละท่ า น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติให้ จ่ ายค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เป็ นดังนี ้
ประธานกรรมการบริษัท

30,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี ้ ได้ เสนอให้ กรรมการอีก 2 คน ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นและได้ อทุ ิศเวลาให้ แก่บริษัทฯ มากเป็ น
พิเศษ ให้ ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นรายเดือนประจาปี 2562 เป็ นดังนี ้
นายฟาง จิน หลง

60,000 บาท/เดือน

นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช

32,000 บาท/เดือน

เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏมีกาไรสุทธิ 33.1 ล้ านบาท
คณะกรรมการจึงได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปั นผลทั ้งปี ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 33.97 ล้ านบาท
ซึง่ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปั นผลดังกล่าวแล้ ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินบาเหน็ จให้ แ ก่ กรรมการในอัตราร้ อ ยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่เ สนอจ่ า ยให้ แ ก่ ผ้ ถู ื อหุ้นดัง กล่า วข้ างต้ น คิดเป็ นเงินบาเหน็ จ
กรรมการที่เสนอจ่ายทั ้งสิ ้นจานวน 169,875 บาท โดยมอบให้ คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ในการพิจารณาวาระนี ้ ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องค่าตอบแทนว่ามีกรรมการที่เป็ นผู้บริหารรับเงินเดือนประจาด้ วยหรื อไม่
นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ ชี ้แจงว่ามีเพียงนายหลี่ เยะ เหวินคนเดียวที่เป็ นกรรมการและเป็ นผู้บริหารโดยดารงตาแหน่งกรรมการผู้จัดการอี ก
ตาแหน่งจึงมีเงินเดือนประจาเพียงคนเดียว หลังจากนั ้นไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562
ในอัตราเดิมตามที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ได้ อนุมตั ิไว้ แล้ วและอนุมตั ิการจ่ายเงินบาเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียง
837,820,962
414,500
5,000
-

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.95
0.05
0.00
-

วาระที่ 8 เรื่ องอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้ บญ
ั ญัติไว้ ว่า ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไ ม่น้อ ย
กว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอี กก็
ได้ ซึง่ ไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่องอื่นใด
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วม
ประชุม และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15:00 น.

( นายทวีศกั ดิ์ เสนาณรงค์ )
ประธานที่ประชุม

( นายสาธิต โกศินานนท์ )
เลขานุการบริษัท

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3)

ประวัตกิ รรมการที่ครบกาหนดตามวาระซึ่งได้ รับการเสนอชื่อกลับเข้ าดารงตาแหน่ งใหม่ อีกวาระ

1. นายฟาง จิน หลง
อายุ
ตาแหน่ง
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้ วยกัน
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทและหน้ าที่กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน

71 ปี
กรรมการ และ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
25 ปี
ร้ อยละ 5.72 (64,800,000 หุ้น)(รวมคู่สมรส)

ไม่มี
National Chai-Yi Commerce & Vocational High School
ไม่มี
2543-ปั จจุบนั
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
การดารงดาแหน่งเป็ นกรรมการ/
- กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทอื่น
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่ม-ี
การเข้ าประชุมในปี 2562
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
3/12 ครัง้
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562
0/1 ครัง้
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง : -ไม่มี –
การมี/ไม่มสี ่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 :
 เป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ ว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2.นายหลี่ เยะ เหวิน
อายุ
ตาแหน่ง
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้ วยกัน
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทและหน้ าที่กรรมการ
ประสบการณ์ทางาน
การดารงดาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น
การเข้ าประชุมในปี 2562

62 ปี
กรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามแทนบริษัท และ กรรมการผู้จดั การ
23 ปี
ร้ อยละ 2.78 ( 31,500,000 หุ้น )
ไม่มี
St. John & St. Mary’s Institute Certificate
หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2534-2537 ผู้จดั การฝ่ ายขายและการจัดการ Taiwan Iron & Steel Manufacture
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่ม-ี
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
11/12 ครัง้
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้

ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง : -ไม่มี การมี/ไม่มสี ่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 :
 เป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ ว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

3.นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช

อายุ
ตาแหน่ง
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้ วยกัน
คุณวุฒิการศึกษา

49 ปี
กรรมการ และ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม
4 ปี

ไม่มี

ไม่มี
- ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ ธรุ กิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทและหน้ าที่กรรมการ - ไม่มี
ประสบการณ์ทางาน
2558 – ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ บริษัท เอส วี แอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
2546 – 2558
ผู้อานวยการฝ่ ายวางแผนวิสาหกิจ บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา จากัด
การดารงดาแหน่งเป็ นกรรมการ/
กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทอื่น
กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท เอส วี แอล คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่ม-ี
การเข้ าประชุมในปี 2562
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
12/12 ครัง้
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้
ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง : -ไม่มี การมี/ไม่มสี ่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 :
 เป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ ว่าเป็ นผู้มีส่วนได้ เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ
เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4)

ประวัตกิ รรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะ

1.นายคมกริช ประชากริช
อายุ
ตาแหน่ง
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้ วยกัน
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา
การอบรมบทบาทและหน้ าที่กรรมการ

ประสบการณ์ทางาน

การดารงดาแหน่งเป็ นกรรมการ/
ผู้บริหารในบริษัทอื่น

การเข้ าประชุมในปี 2562

55 ปี
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
8 ปี
ไม่มี
ไม่มี
อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมูท่ ี่ 4 ตาบลกระทุ่มล้ ม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามคาแหง
-หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 40/2012)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2540 - ปั จจุบนั
กรรมการและหุ้นส่วนสานักงาน บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จากัด
2534 - ปั จจุบนั
กรรมการผู้จดั การ บริษัท ธรรมนาถ จากัด
2554- ปั จจุบนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จากัด
2554 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
2536-2540
กรรมการ บริษัท สานักงาน พงษ์ ธร คมกริช จากัด
- กิจการที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จากัด (มหาชน)
: บริษัท บี.เอส. เมทัล จากัด
: บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
: บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จากัด
: บริษัท ธรรมนาถ จากัด
- กิจการอื่นที่อาจทาให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : - ไม่ม-ี
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท
12/12 ครัง้
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
5/5 ครัง้
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 1/1 ครัง้

ประวัติการกระทาผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้ อนหลัง : -ไม่มี การมี/ไม่มสี ่วนได้ เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 : ไม่มี

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของบริ ษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริ ษัท บางสะพานบาร์ มิล จากัด(มหาชน) เท่ากับ ข้ อกาหนดขัน้ ต่าของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.ต้ องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจานวนหุ้นที่มสี ิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบคุ คลที่อาจมี ความขัดแย้ ง
โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้ องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2.ไม่เป็ นกรรมการที่มสี ่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้ าง ที่ปรึกษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา ผู้มอี านาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาดับเดียวกัน หรือนิติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
3.ไม่มีความสัมพันธ์ ทางสายโลหิตหรื อโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้ คู่สมรสของบุตร กับ
ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้บริหารหรือผู้มอี านาจควบคุมของบริ ษัทหรือบริษัทย่อย
4.ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
(ก) ลักษณะความสัมพันธ์
 ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้ บริการทางวิชาชีพ
- ลักษณะความสัมพันธ์ : ผู้สอบบัญชี ผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึ กษากฎหมาย ที่ปรึ กษาทางการเงิน ผู้ประเมิน
ราคาทรัพย์สิน เป็ นต้ น
- ระดับนัยสาคัญที่เข้ าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผ้ สู อบบัญชี : ห้ ามทุกกรณี
- กรณีเป็ นผู้ให้ บริการทางวิชาชีพอื่น: มูลค่ารายการเกิน 2 ล้ านบาทต่อปี
 ความสัมพันธ์ทางการค้ า/ทางธุรกิจ (ใช้ แนวทางในทานองเดียวกับข้ อกาหนดว่าด้ วยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)
- ลักษณะความสัมพันธ์: กาหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้ แก่ รายการที่เป็ นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้
เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
-ระดับนัยสาคัญที่เข้ าข่ายไม่อิสระ: มูลค่าราย > 20 ล้ านบาท หรื อ > 3% ของ Net Tangible Assets (NTA) ของบริ ษั ท
แล้ วแต่จานวนใดจะต่ากว่า ทังนี
้ ้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้ รวมรายการที่เกิดขันในระหว่
้
าง 6 เดือนก่อนวันที่มกี ารทา
รายการในครัง้ นี ้ด้ วย
(ข) กรณีที่มลี กั ษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบคุ คล บุคคลที่ถือว่าเข้ าข่ายไม่อิสระ ได้ แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มอี านาจควบคุม
(ค) กาหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข): ปั จจุบนั และ 2 ปี ก่อนได้ รับการแต่งตัง้
(ง) ข้ อยกเว้ น: กรณีมีเหตุจาเป็ นและสมควรซึ่งมิได้ เกิ ดขึน้ อย่างสม่าเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมี
ความสัมพันธ์เกินระดับนัยสาคัญที่กาหนดในระหว่างดารงตาแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้ รับอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้
ต้ องเป็ นมติเอกฉันท์
5.ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้เกี่ยวข้ องกับผู้ ถื อหุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท
6.ไม่มลี กั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระได้
7.กรรมการอิสระที่มีคณ
ุ สมบัติตาม 1-6 อาจได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทให้ ตดั สินใจในการดาเนินกิจการของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่
บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม บริ ษั ท ย่ อ ย ล าดับ เดียวกัน หรื อ นิ ติ บุค คลที่ อ าจมีความขัดแย้ ง โดยมีก ารตัดสิน ใจในรู ป แบบองค์ คณะ (Collective
Decision) ได้

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 5 )
คาชีแ้ จงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม
ด้ วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าได้ ออกประกาศเรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 กาหนดแบบ
ของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจากัดว่า ให้ ใช้ แบบใดแบบหนึง่ ใน 3 แบบ ที่แนบมาพร้ อมนี ้
แต่อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมครบเป็ นองค์ประชุมได้ หากท่านในฐานะผู้ถือหุ้นไม่อาจเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี
2563 ได้ และมีความประสงค์จะแต่งตังผู
้ ้ รับมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ ทา่ นทาหนังสือมอบฉันทะ โดยให้ เลือกใช้ แบบใด
แบบหนึง่ เพียงแบบเดียวใน 3 แบบตามแนบ ซึง่ บริษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมมาให้ ท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้ โดยโปรดกรอกข้ อความลงในหนังสือมอบ
ฉันทะดังกล่าวให้ ถูกต้ องครบถ้ วน และส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจักเป็ นพระคุณยิ่ง
ผู้เข้ าร่ วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก้ ่ อนเข้ าร่ วมประชุม
1. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง ให้ แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ ซงึ่ ปรากฏรู ปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่ หมดอายุ เช่น บัตรประจาตัวประชาชน
ใบอนุญาตขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง
1.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับ
มอบฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น และผู้มอบฉันทะได้ ลงชื่อรับรองสาเนา ถูกต้ อง
(ค) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นนิติบคุ คล
2.1 กรณีผ้ แู ทนของผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
(ข)สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คลและมีข้อความแสดง ให้ เห็นว่า
ผู้แทนซึง่ เป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมมีอานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้ อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบ
ฉันทะ
(ข) สาเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบคุ คลของผู้ถือหุ้น ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบคุ คลและมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า
ผู้แทนนิติบคุ คลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
(ค) เอกสารที่สว่ นราชการออกให้ ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้ างต้ น
3. ผู้ถือหุ้นซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อเป็ นนิติบคุ คลซึง่ จัดตังขึ
้ ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้ นาความในข้ อ 1. และ 2. มาใช้ บงั คับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรื อผู้เข้ าร่ วมประชุมซึง่ มิได้ มีสญ
ั ชาติไทยหรื อซึง่ เป็ นนิติบคุ คลที่จดั ตังขึ
้ ้นตาม กฎหมาย
ต่างประเทศ แล้ วแต่กรณี ทังนี
้ ้ภายใต้ ข้อบังคับดังต่อไปนี ้
(ก) หนังสือรับรองการเป็ นนิติบคุ คลนันอาจจะเป็
้
นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่ นติ ิบคุ คลนันตั
้ งอยู
้ ่หรื อโดยเจ้ าหน้ าที่ของนิติบคุ คลนันก็
้ ได้
ทังนี
้ ้ จะต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบคุ คล ผู้มีอานาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบคุ คลและเงื่อนไขหรื อข้ อจากัดอานาจในการลงลายมื อชื่อ ที่ตงั ้
สานักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้ มีต้นฉบับเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษ จะต้ องจัดทาคาแปลภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษแนบมาพร้ อมด้ วย และให้
ผู้แทนนิติ
บุคคลนันรั
้ บรองความถูกต้ องของคาแปล
หมายเหตุ สาหรั บเอกสารที่ผ้ ูถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น ทางบริษัท ฯ จะไม่ ขอเอกสาร
อื่นใดเพิ่มเติมนอกจากที่ได้ กล่ าวมาแล้ วข้ างต้ น
งดแจกของชาร่ วย เพื่อให้ สอดคล้ องกับแนวทางที่หน่วยงานกากับดูแลรณรงค์ให้ ลด/เลิกการแจกของชาร่วยในงานประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายไม่ ซับซ้ อน)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ อง กาหนดแบบหนั งสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5) พ.ศ. 2550
-----------------------------------------------------------------------------------------เขียนที่…………………………………………………..
วันที่……………..เดือน………………….. พ.ศ. 2563
(1) ข้ าพเจ้ า……………………………………………………………………………..สัญชาติ.....................................
อยู่บ้านเลขที่..................................ถนน..................................................ตาบล/แขวง..............................................................
อาเภอ/เขต...................................................จังหวัด............................................................รหัสไปรษณีย์................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ............................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ........................................ ...........เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................... .........เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
(1) .............................................................................................. ................อายุ.................................ปี
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง.................................................... อาเภอ/เขต
........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.........................หรือ
(2) .............................................................................................................. อายุ.................................ปี
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง.................................................... อาเภอ/เขต
........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.........................หรือ
(3) .............................................................................................................. อายุ.................................ปี
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.................................................ตาบล/แขวง.................................................... อาเภอ/เขต
........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.........................
คนหนึ่งคนใดเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา14:00 น. ณ ห้ องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะกระทาไปในการประชุมนัน้ ให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ...................................................................ผู้มอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
ลงชื่อ...................................................................ผู้รับมอบฉันทะ
(.................................................................)
หมายเหตุ
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคน
เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กาหนดรายการต่ างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ าเรื่ อง กาหนดแบบหนั งสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
-----------------------------------------------------------------------------------------เขียนที่………………………..........………..………………..
วันที่……………..เดือน…………….........………. พ.ศ. 2563
(2) ข้ าพเจ้ า………………………....…………………………………………………….สัญชาติ..........................................
อยู่บ้านเลขที่.......................................ถนน.......................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต.......................................................จังหวัด...............................................................รหัสไปรษณีย์..................................
(2) เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ................................................เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................................เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ...............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ.......................................................เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1. ..............................................................................................................อายุ............................................ปี
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน.....................................................ตาบล/แขวง..........................................................
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.................................หรือ
2. ..............................................................................................................อายุ............................................ปี
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์..................................หรือ
3. ..............................................................................................................อายุ...........................................ปี
อยู่บ้านเลขที่...........................................ถนน...................................................ตาบล/แขวง.............................................................
อาเภอ/เขต........................................................จังหวัด........................................................รหัสไปรษณีย์.................................หรือ
4. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมูท่ ี่ 4
ตาบลกระทุ่มล้ ม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563เวลา 14:00 น.ณ ห้ องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้ วย
(4) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(1)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(2)
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(3)
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(4)
วาระที่ 4 รับทราบรายงานสรุปโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(5)
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562 และการงดจ่ายเงินปั นผลงวด
สุดท้ าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(6)
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ
นายฟาง จิน หลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
2. ชื่อกรรมการ
นายหลี่ เยะ เหวิน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(7)
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
(8)
วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องและไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น
( 6 ) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มกี ารแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ
ลงชื่อ
ผู้มอบฉันทะ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(________________________________)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________)
ลงชื่อ
ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________)
หมายเหตุ
1.
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้รู ับมอบฉันทะหลายคนเพือ่ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2.
วาระเลือกตั ้งกรรมการสามารถเลือกตั ้งกรรมการทัง้ ชุดหรือเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคล

3.

ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจ ารณาในการประชุมมากกว่า วาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิม่ เติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ประชุม ณ ห้ องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่________________เรื่อง__________________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่________________เรื่อง__________________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่________________เรื่อง__________________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง__________________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
วาระที่
เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
( ต่อ )
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(แบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คสั โตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแล
หุ้น)
ท้ ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า เรื่ อง กาหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่5) พ.ศ. 2550
เขียนที่_______ __________________________
วันที่_________เดือน________________________ พ.ศ. 2563
(1) ข้ าพเจ้ า
__________
____
สานักงานตังอยู
้ ่เลขที่
_______ ถนน
ตาบล/แขวง
_________
อาเภอ/เขต
___________
จังหวัด
_________
รหัสไปรษณีย์
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ( Custodian ) ให้ กับ____________________________________________________
ซึ่งเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท บางสะพานบาร์ มิล จากัด ( มหาชน )
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม _________
หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ___________________________เสียง ดังนี ้
หุ้นสามัญ__________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ______________________________เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ______________________________เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
1.
________
อายุ
________ ปี
อยู่บ้านเลขที่
_________
ถนน
ตาบล/แขวง
_________
อาเภอ/เขต
___________
จังหวัด
________ รหัสไปรษณีย์
________ หรือ
2.
________
อายุ
________ ปี
อยู่บ้านเลขที่
_________
ถนน
ตาบล/แขวง
_________
อาเภอ/เขต
___________
จังหวัด
________ รหัสไปรษณีย์
________ หรือ
3.
________
อายุ
________ ปี
อยู่บ้านเลขที่
_________
ถนน
ตาบล/แขวง
_________
อาเภอ/เขต
___________
จังหวัด
________ รหัสไปรษณีย์
________ หรือ
4. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 55 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมูท่ ี่ 4 ตาบล
กระทุ่มล้ ม อาเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น.ณ ห้ องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้ วย
(3) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
มอบฉันทะบางส่วน คือ
หุ้นสามัญ_________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ________________________เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ_______________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ________________________เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ ทงหมด______________________________เสี
ั้
ยง
( 4 ) ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้
(9)
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เ ห็นสมควร

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัทฯ ประจาปี 2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่ 4 รับทราบรายงานสรุปโครงการซื ้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2562และการงดจ่ายเงินปั นผลงวด
สุดท้ าย
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
การแต่งตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ด
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
การแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
1. ชื่อกรรมการ
นายฟาง จิน หลง
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
2. ชื่อกรรมการ
นายหลี่ เยะ เหวิน
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
3. ชื่อกรรมการ
นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2563
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่ 8 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
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(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง

( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนี ้ให้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้
ไม่ถกู ต้ องและไม่ถือเป็ นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
( 6 ) ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการ
พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มกี ารแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใด ให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุไว้ ในหนังสือมอบ
ฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

ลงชื่อ

ผู้มอบฉันทะ
(________________________________)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________)

ลงชื่อ

ผู้รับมอบฉันทะ
(________________________________)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี ้ใช้ เฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (
Custodian ) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
( 1 ) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน ( Custodian ) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
( 2 ) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน ( Custodian )
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
แบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตังกรรมการสามารถเลื
้
อกตังกรรมการทั
้
งชุ
้ ดหรือเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มวี าระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อ
แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 14:00 น. ประชุม ณ ห้ องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์
อินน์
สีลม กรุงเทพ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครหรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
วาระที่________________เรื่อง__________________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่________________เรื่อง__________________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่________________เรื่อง__________________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่
เรื่อง__________________________________________________________
(ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
เห็นด้ วย.......เสียง
ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
วาระที่
เรื่อง เลือกตังกรรมการ
้
( ต่อ )
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย.......เสียง
ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย.......เสียง
ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย.......เสียง
ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย.......เสียง
ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย.......เสียง
ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
ชื่อกรรมการ__________________________________________________________
เห็นด้ วย.......เสียง
ไม่เห็นด้ วย.......เสียง
งดออกเสียง......เสียง
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(สิง่ ที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 7)
ข้ อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
ข้ อ 37. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชี บริษั ท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่า “การประชุมวิสามัญ”
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควรหรื อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่
น้ อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สบิ ห้ าคน ซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุ ผลในการที่
จะขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการจะต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึง่ เดือน นับแต่วนั
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้ จดั ขึ ้น ณ ท้ องที่อนั เป็ นที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรื อจังหวัดใกล้ เคียง หรื อที่อื่นตามที่
คณะกรรมการจะกาหนด
ข้ อ 38. ในการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น ให้ คณะกรรมการจัดทาเป็ นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่
ประชุม พร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ ชดั เจนว่าเป็ นเรื่ องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิ หรื อเพื่อพิจารณาแล้ วแต่กรณี รวมทัง้
ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่ องดังกล่าว และจัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้ อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่ นออกเสียงแทนตนในการประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้ องทาเป็ นหนังสือตามที่นายทะเบียนกาหนดและมอบ
ให้ แก่ประธานกรรมการ หรื อผู้ที่ประธานกรรมการกาหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
ข้ อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า ยี่สบิ ห้ าคน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือ
หุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ ว ถึงหนึง่ ชัว่ โมงจานวนผู้ถือ หุ้นซึง่ มาเข้ าประชุมไม่ครบองค์ประชุม
ตามที่กาหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้ เรี ยกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ การประชุมเป็ นอันระงับไป ถ้ าการประชุมผู้ถือหุ้นนันมิ
้ ใช่เป็ นการเรี ยก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ให้ นดั ประชุมใหม่และให้ สง่ หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั ้งหลังนี ้ไม่
บังคับว่าจะต้ องครบองค์ประชุม
ข้ อ 41.ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ถ้ าประธานกรรมการไม่มาเข้ าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้ วครึ่งชัว่ โมง ให้ รองประธานกรรมการเป็ น
ประธานในที่ประชุมแทน ถ้ าไม่มีหรื อมีแต่ไม่มาเข้ าประชุม หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธาน
ในที่ประชุม
ข้ อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ ถือหุ้นว่าหุ้นหนึง่ หุ้นมีหนึง่ คะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนันให้
้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียง ดัง ต่อไปนี ้
(1) ในกรณีปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุม
ออกเสียงเพิม่ อีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณีดงั ต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรื อบริษัทเอกชนมาเป็ นของบริษัทฯ
(ค) การทา แก้ ไข หรื อเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริษัทฯ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนที่สาคัญ การมอบหมายให้ บคุ คลอื่ นเข้ าจัดการ
ธุรกิจของบริษัทฯ หรื อการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวตั ถุประสงค์จะแบ่งกาไรขาดทุนกัน

(ง) การเพิม่ ทุน การลดทุนจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้
(จ) การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
ข้ อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามี ดังนี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปี ที่ผ่านมา
(2) พิจารณาอนุมตั ิงบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน
(3) พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไร

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(4)
(5)
(6)

พิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระ
พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 8)

มาตรการและแนวปฎิบัติในการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้นประจาปี 2563 ภายใต้ สถานการณ์ การแพร่ ระบาดของไวรั ส
โคโรนา 2019(COVID-19)
บริษัท ฯ กาหนดมาตรการและแนวปฏิบตั ิสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563 ภายใต้ สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกาหนดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการ
แพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี ้
1.บริษัท ฯ ขอความร่วมมือให้ ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ฯ เข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้ าร่วม
ประชุมด้ วยตนเอง เพื่อเป็ นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสCOVID-19 และ เพื่อสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น
โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะให้ แก่บริษัท ฯ ล่วงหน้ าก่อนวันประชุม
2.ส่งคาถามที่เกี่ยวข้ องกับวาระการประชุมให้ แก่บริษัท ฯ ล่วงหน้ า (ถ้ ามี) มายังบริษัท ฯ ถึง เลขานุการบริษัท บริษัท
บาง
สะพานบาร์ มิล จากัด(มหาชน) เลขที่ 28/1 ชั ้น 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพฯ 10500 หรือ ส่งทาง
อีเมล Sathit@bsbm.co.th
3. บริษัท ฯ มีมาตรการในการจัดสถานที่ประชุมเพื่อลดความแออัด เว้ นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตรใน จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร
จุดลงทะเบียน พร้ อมระบุเลขที่นงั่ ให้ ผ้ ลู งทะเบียน จึงใคร่ขอความร่ วมมือผู้เข้ าร่วมประชุมนัง่ ตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการ
ติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ ใด ๆ ขึ ้น เมื่อที่นงั่ เต็มแล้ วบริษัท ฯ ขอความร่ วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองในการมอบฉันทะให้
กรรมการอิสระของบริษัท ฯ แทนการเข้ าร่วมประชุม
4.บริษัทฯ ขอให้ ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทุกท่าน ปฎิบตั ิตามมาตราการและแนวปฏิบตั ิในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2563
อย่างเคร่ งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสีย่ งของการแพร่ ระบาดของไวรัสCOVID-19 ดังนี ้
 ผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องตอบแบบสอบเพื่อคัดกรองตนเองก่อนเข้ าประชุม ในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้ าร่วมประชุม
รวมถึงบุคคลใกล้ ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื ้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื ้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่ วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน ้ามูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับรส จะไม่อนุญาตให้ เข้ าร่ วมประชุมทุก
กรณี แต่สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัท ฯ ได้
 ผู้เข้ าร่วมประชุมต้ องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิของร่ างกายด้ วยเครื่ องตรวจวัด (อุณหภูมิ ร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส )
ณ จุดคัดกรองบริเวณหน้ าห้ องประชุมที่บริษัท ฯ จัดเตรียมไว้ และ ต้ องสวมหน้ ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และทา
ความสะอาดมือด้ วยแอลกอฮอล์ที่บริษัท ฯ จัดเตรียมบริการไว้ ตามจุดต่าง ๆ
 บริษัท ฯ จะไม่จดั เตรียมไมโครโฟนสาหรับการสอบถาม โดยผู้เข้ าร่วมประชุมที่มีคาถามสามารถเขียนคาถามส่งให้ เจ้ าหน้ าที่
เพื่อรวบรวมจัดส่งคาถามแก่ประธานกรรมการบริษัท ฯ ต่อไป
 หากสถานการณ์ มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้ องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัท ฯ
จะแจ้ งให้ ทราบผ่านเว็บไซต์ ของบริษัท www.bsbm.co.th หรือ เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บางสะพานบาร์ มลิ จากัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้ น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(สิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 9)

ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 บริษัท บางสะพานบาร์ มิล จากัด (มหาชน)วันที่ 3 สิงหาคม 2563
ผู้ถือหุ้น บริษัท บางสะพานบาร์ มิล จากัด (มหาชน)

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:00น

จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิและตอบแบบสอบถาม

มาด้ วยตนเอง

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ
โต๊ ะมาลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 12.00 น.)

โต๊ ะลงทะเบียนมาด้ วยตนเอง (เริ่ม 12.00 น.)

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ

แสดงบัตรประจาตัว

 แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้ วน
 แสดงสาเนาบัตรประจาตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรั บรองสาเนาถูกต้ อง
ลงนามในใบลงทะเบียน พร้ อมรับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม

ประธานเปิ ดประชุม (เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามลาดับ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรื องดออกเสียงในวาระใดๆให้ ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน (สาหรับผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง)
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คดั ค้ านหรื องดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน
ประธานกล่าวสรุ ปผลคะแนนต่อที่ประชุม

