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             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

        วนัที่  3 เมษายน 2563 

เรื่อง ขอเชิญประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 

เรียน ท่านผูถื้อหุน้บรษัิท บางสะพานบารมิ์ล จาํกดั (มหาชน) 

สิ่งที่สง่มาดว้ย 1. สาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัที่ 22 เมษายน 2562 

  2. รายงานประจาํปี 2562 

 3. ประวติักรรมการที่ครบกาํหนดตามวาระซึ่งไดร้บัการเสนอชื่อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระ  

  4. ประวติักรรมการอิสระที่บรษัิทเสนอใหผู้ถื้อหุน้มอบฉนัทะและ คณุสมบติักรรมการอิสระของบรษัิท 

  5. คาํชีแ้จงเก่ียวกบัหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุ 

6. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก, ข, และ ค ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยก์าํหนด 

7. ขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ เฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผูถื้อหุน้ 

 8. ขัน้ตอนการเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 และแผนที่สถานที่จดัประชมุ โรงแรมฮอลิเดย์

อินน ์สีลม 

  ดว้ยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่  2/2563 เม่ือวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ไดมี้มติใหก้ําหนดนัด

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563  ในวนัที่ 27 เมษายน 2563  เวลา 14:00 นาฬิกา ณ หอ้งสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย ์

อินน ์สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร 

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เมื่อวันที ่22 เมษายน 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 เม่ือวนัที่ 

22 เมษายน 2562 ไดมี้การบนัทึกรายงานไวอ้ย่างถูกตอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการ

ประชมุดงักลา่ว  

ทัง้นีไ้ดแ้นบสาํเนารายงานการประชมุดงักลา่วมาพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุฉบบันีแ้ลว้ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 1 

วาระที ่2   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 ซึ่งเป็นรายงานผล

การดาํเนินงานของบรษัิทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สาํคญัซึ่งเกิดขึน้ในรอบปี 2562 เพื่อใหผู้ถื้อหุน้รบัทราบ  

ทัง้นีโ้ดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุฉบบั

นีแ้ลว้ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 2 

วาระที ่3   อนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2562 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ

การเงินและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบ

บญัชีแห่ง บรษัิท สาํนกังาน อี วาย จาํกัด และไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้โดยสรุปสาระสาํคญัได้

ดงันี ้
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เลขท่ี 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

                             (ลา้นบาท) 

 ปี 2562 ปี 2561 

สินทรพัยร์วม 1,954.2 1,959.3 

หนีส้ินรวม 68.4 43.4 

สว่นของผูถื้อหุน้ 1,885.8 1,959.3 

รายไดร้วม 2,079.0 2,248.4 

ค่าใชจ้่ายรวม 2,017.5 2,206.7 

ค่าใชจ้่ายภาษีเงินได ้ 12.3 8.3 

กาํไร(ขาดทนุ)สทุธิสาํหรบัปี 48.5 33.1 

กาํไร(ขาดทนุ) ต่อหุน้ ( บาท ) 0.04 0.03 

   

 ทัง้นีโ้ดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกับหนงัสือนดัประชุมฉบับนีแ้ลว้

ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 2 

วาระที ่4   อนุมัติการจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2562 และการงดจ่ายเงนิปันผล 

ความเหน็คณะกรรมการ : เนื่องจากผลการดาํเนินงานของบรษัิท ประจาํปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2562 ซึ่งปรากฎมีผล

กาํไรสทุธิเท่ากบั 48.5 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสทุธิหุน้ละ 0.04 บาท และโดยที่บรษัิทฯ ยงัไม่มีแผนการลงทนุที่สาํคญัใน

อนาคตอนัใกลน้ี ้ คณะกรรมการบรษัิทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ในวนัที่ 27 เมษายน 2563 เพื่อ

พิจารณาอนมุติัการจ่ายเงินปันผลทัง้ปีในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท เป็นจาํนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทัง้สิน้ 45.3 ลา้นบาท ซึ่งคิด

เป็นรอ้ยละ 93 ของกาํไรสทุธิสาํหรบัปี 2562 ทัง้นีเ้งินปันผลดงักลา่วจ่ายจากกาํไรสทุธิประจาํปี 2562 ซึ่งทางคณะกรรมการ

บรษัิทไดมี้มติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เม่ือวนัที่ 9 ธันวาคม 2562 ดงันัน้ จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผล

งวดสดุทา้ยประจาํปี 2562 

รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2560 - 2562 2562 2561 2560 

รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้ปี (บาทต่อหุ้น) 0.04 0.03 0.11 

 1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงาน 0.04 - 0.06 

 2. เงินปันผลงวดสดุทา้ยจากผลการดาํเนินงาน - 0.03 0.05 

รวมเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (ล้านบาท)(**) 45.30 33.97 124.58 

คิดเป็นร้อยละของกาํไรสุทธิ ( * ) 93 102 94 

                 *การจ่ายเงนิปันผลในครัง้นีเ้ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยยึดหลกัเพือ่ประโยชน์สูงสดุ

ของผูถ้ือหุน้ในระยะยาว โดยมีรายละเอยีดดงัต่อไปนี ้

1.บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสมํ่าเสมอในอตัราเท่ากบัรอ้ยละ 40-60 ของกาํไรสุทธิประจําปีโดยจะตอ้งอยู่

ภายใตเ้งือ่นไขตามทีก่ฎหมายกาํหนดไว ้
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2.ในกรณีที่บริษัทตอ้งการเงินทุนมากเพือ่ขยายงานของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลตํ่ากว่าทีก่าํหนดไวใ้นขอ้ 1 ตรงกนั

ขา้มหากบริษัทไม่มีความตอ้งการเงินทุนเพือ่ขยายงานบริษัทก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอตัราตามที่ระบุไวใ้นขอ้ 1 ก็ได้

ตามทีเ่หน็ว่าเหมาะสม ทัง้นีก้ารพจิารณาจะยึดถือผลประโยชนส์ูงสดุของผูถ้ือหุน้ในระยะยาวเป็นหลกัในการตดัสนิใจ 

ทัง้นีก้ารจ่ายเงนิปันผลจะไม่ทาํใหมี้ผลกระทบต่อการดาํเนนิงานปกตขิองบริษัทอย่างมีนยัสาํคญั ปัจจยัดงักล่าวประกอบดว้ย 

ผลการดาํเนนิงาน ฐานะการเงนิ สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหนา้ทีท่ีต่อ้งชาํระหนีข้องบริษัท และปัจจยัอืน่ๆ

ทีเ่กี่ยวขอ้งในการบริหารงานของบริษัท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

และจากทีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ตามระเบียบของบริษัท 

 ** สาํหรบัเงนิปันผลจ่ายของปี 2560, 2561 และ 2562 จ่ายจากกาํไรทีเ่สยีภาษีเงนิไดน้ติบิคุคลในอตัรารอ้ยละ 20         

วาระที ่5   พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   

ความเหน็คณะกรรมการ : เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ที่ 20 ซึ่งกาํหนดใหก้รรมการจาํนวนหนึ่งในสามของ

กรรมการที่มีอยู่ในขณะนัน้โดยสบัเปลี่ยนหมนุเวียนกนั ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 

ดงันัน้ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้นี ้จึงมีกรรมการที่จะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน ดงันี ้ 

   1) นายฟาง จิน หลง                                   กรรมการ และ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 2) นายหลี่ เยะ เหวิน                                  กรรมการ และ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

 3) นายอนวุตั ชยักิตติวนิช                          กรรมการ และ กรรมการผูมี้อาํนาจลงนาม 

บริษัท ฯ ไดต้ระหนักถึงการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลักการการกาํกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัท ฯ ให้

ความสาํคญักับผูถื้อหุน้ และเพื่อใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่าสิทธิของตนไดร้บัการปฏิบติัอย่างเท่าเทียมกนั บริษัทฯจึงเปิดโอกาสใหผู้้

ถือหุน้มีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็นว่าสาํคัญและเป็นประโยชนเ์พื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถื้อหุน้และ

เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบติัเหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามัญประจาํปี 

2563 ตามหลกัเกณฑท์ี่บริษัทกาํหนดไวน้ัน้ ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอชื่อบุคคลที่จะเขา้รบัการคดัเลือกเพื่อเป็นกรรมการ

ของบรษัิท แต่อย่างใด   

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพ้ิจารณากลั่นกรองแลว้เห็นว่า กรรมการที่ตอ้งออก

จากตาํแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์ตลอดจนภาวะ

ผูน้าํและวิสยัทศันท์ี่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบรษัิทฯ รวมทัง้การปฏิบติัหนา้ที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฎผล

เป็นที่น่าพอใจอย่างย่ิง จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างตน้กลับเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการต่อไปอีกวาระ  

  หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิไดผ้่านขั้นตอนของ

คณะกรรมการสรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยงัไม่ไดมี้การจัดตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือก

บุคคลที่จะแต่งตั้งเป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตั้งกรรมการ โดย

คณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกโดยใชเ้กณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน ์และความน่าเชื่อถือ ตาม

รายละเอียดที่ระบไุวใ้นเรื่อง “โครงสรา้งการถือหุน้และการจดัการ” ปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2562 ซึ่งไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถื้อ

หุน้พรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุฉบบันีแ้ลว้ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 2 



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

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

  ทัง้นี ้โดยมีประวติักรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ แนบมาพรอ้มกับหนังสือนัด

ประชมุฉบบันีแ้ลว้ตามสิ่งที่สง่มาดว้ยลาํดบัที่ 3 

วาระที ่6   พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 

ความเห็นคณะกรรมการ : ดว้ยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาอย่าง

รอบคอบแลว้ จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498

และ/หรือ นางสาววธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5423แห่งบรษัิท สาํนกังาน อี วาย จาํกดั เป็นผูส้อบ

บญัชีของบรษัิทฯ ประจาํปี 2563 อีกวาระหนึ่งเนื่องจากเห็นว่าสาํนักงานดงักล่าวมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชีใน

ธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรบัโดยทั่วไป พรอ้มทัง้พิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจาํปี 2563 เป็นจาํนวน

เงินไม่เกิน 1,240,000 บาท  

ทัง้นี ้ผูส้อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสมัพันธห์รือส่วนไดเ้สียกับบริษัทฯ / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 

หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด  

ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 

 2561-2563 

2563(ปีทีเ่สนอ) 2562 2561 

สาํนกังาน อี วาย อี วาย อี วาย 

ผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบรษัิท อิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ 

 (ปีที่ 3) 

อิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ 

 (ปีที่ 2) 

อิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ 

 (ปีที่ 1) 

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

ค่าใชจ้่ายอ่ืนตามที่เกิดขึน้จรงิ (บาท / ปี) ตามที่เกิดขึน้จรงิ 8,353 7,706 

วาระที ่7   พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ 

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 เม่ือวันที่  22 เมษายน 2562 ได้มีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนกรรมการไว ้เป็นดงันี ้

   ประธานกรรมการบรษัิท   30,000 บาท/เดือน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

   กรรมการท่านอ่ืนๆ ท่านละ  25,000 บาท/เดือน 

       นอกจากนี ้ไดมี้มติอนุมติัใหก้รรมการ 2 คน ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้และไดอุ้ทิศเวลาใหแ้ก่บริษัทฯ 

มากเป็นพิเศษ ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึน้อีกเป็นดงันี ้

   นายฟาง จิน หลง    60,000  บาท/เดือน 

   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช   32,000  บาท/เดือน 

สาํหรบัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2563 นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการกาํกบัดแูลกิจการที่ดี 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนีไ้ดย้ึดหลกัเกณฑ์



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
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             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

เช่นเดียวกับปีที่แลว้คือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกับภาระหนา้ที่และความรบัผิดชอบของ

กรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุติัใหจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2563 เป็นดงันี ้ 

   ประธานกรรมการบรษัิท   30,000 บาท/เดือน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน 

   กรรมการท่านอ่ืนๆ ท่านละ  25,000 บาท/เดือน 

นอกจากนี ้ไดเ้สนอใหก้รรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่เพิ่มขึน้และไดอุ้ทิศเวลาใหแ้ก่บริษัทฯ 

มากเป็นพิเศษ ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจาํปี 2563 เป็นดงันี ้

   นายฟาง จิน หลง             60,000  บาท/เดือน 

   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช               32,000  บาท/เดือน   

 เนื่องจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏมีกาํไรสทุธิ 48.5 ลา้น

บาท คณะกรรมการจึงไดเ้สนอต่อที่ประชุมผูถื้อหุน้เพื่ออนุมติัจ่ายเงินปันผลทัง้ปีในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 

45.30 ลา้นบาท คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบาํเหน็จใหแ้ก่กรรมการใน

อัตรารอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดังกล่าวขา้งตน้ คิดเป็นเงินบาํเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิน้

จาํนวน 226,500 บาท โดยมอบใหค้ณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2561 - ปี 2563    

                                          ( บาท ) 

 ค่าตอบแทนรายเดือน 

ปี 2563 

ค่าตอบแทนราย

เดือน   ปี 2562 

ค่าตอบแทนรายเดือน  

ปี 2561 

-  ประธานกรรมการบรษัิท 30,000 30,000 30,000 

    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 30,000 30,000 

-  กรรมการท่านอ่ืน 25,000 25,000 25,000 

-  กรรมการที่ไดร้บัค่าตอบแทนพิเศษ    

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

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

-  เงินบาํเหน็จกรรมการ รอ้ยละ 0.5 ของเงินปัน

ผลจ่าย 

เป็นเงิน  226,500 บาท 

รอ้ยละ 0.5 ของเงินปัน

ผลจ่าย 

เป็นเงิน  169,875 บาท 

รอ้ยละ 0.5 ของเงินปัน

ผลจ่าย 

เป็นเงิน  622,875 บาท 

ค่าตอบแทนอ่ืน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 
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             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 

วาระที ่8   พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

 

จึงขอเรียนเชิญท่านผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวขา้งตน้  หากท่านประสงคจ์ะ

แต่งตัง้ใหบุ้คคลอ่ืนเขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนงัสือมอบฉันทะที่

ไดแ้นบมาพรอ้มกับหนังสือนดัประชุมฉบับนีแ้ลว้ตามสิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดับที่ 6 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวใหแ้ก่

เลขานกุารบรษัิทก่อนเริ่มการประชมุ      

                        อนึ่ง บรษัิทฯ กาํหนดรายชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิเขา้รว่มประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัที่ 13 มีนาคม 

2563 

         ขอแสดงความนบัถือ 

         บรษัิท บางสะพานบารมิ์ล จาํกดั (มหาชน) 

                   
                         

                                                                      ( นายสาธิต  โกศินานนท ์) 

                           เลขานกุารบรษัิท    

                                                                     โดยคาํสั่งของคณะกรรมการ 
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนา้ที่ 1 

 

(สิ่งที่ส่งมาดว้ยลาํดบัที่ 1) 

บริษัท บางสะพานบารมิ์ล จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาํปี 2562 

วันจันทรท์ี ่ 22  เมษายน พ.ศ. 2562 

****************************** 

 ประชมุ ณ  หอ้งสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย ์อินน ์สีลม เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรกั กรุงเทพมหานคร  

 เริ่มประชมุเวลา 14:00 น. 

นายทวศีกัดิ์ เสนาณรงค ์ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

 ประธานฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน 72 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้59,169,046 

หุน้ และมอบฉนัทะมาจาํนวน 90 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้777,982,111 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทัง้ท่ีมาดว้ยตนเองและท่ีมอบฉนัทะมาเขา้ร่วม

ประชุมทัง้สิน้จาํนวน 162 ราย รวมจาํนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 837,151,157 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 73.92 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด

จาํนวน 1,132,500,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯแลว้  จึงขอเปิดประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 

 หลงัจากประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุมเรียบรอ้ยแลว้ ในระหว่างการประชุมไดม้ีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

เพ่ิมเติมอีก 45 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้701,692 หุน้ และท่ีมอบฉนัทะมาเพ่ิมเติมอีก 23 ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้387,613 หุน้ ทาํใหร้วมเป็น

ผู้ถือหุ้นท่ีมาดว้ยตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิน้ 230 ราย รวมจาํนวนหุน้ไดท้ั้งสิน้ 838,240,462 หุ้น คิดเป็นรอ้ยละ 

74.02 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด  

 ทั้งนี ้ก่อนเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ไดม้อบๆหมายใหเ้ลขานุการบริษัทกล่าวแนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบ

บญัชีของบรษิัทฯ และผูแ้ทนจากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทยท่ีเขา้รว่มประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้

กรรมการท่ีเขา้รว่มประชมุ มีจาํนวน  6 คน คือ 

 1.นายทวีศกัดิ์ เสนาณรงค ์                     ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

 2.นายคมกรชิ ประชากรชิ         ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

                         3.นายชรนิทร ์หาญสืบสาย                     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

 4.นายวิน วิรยิประไพกิจ       กรรมการ    

 5.นายอนวุตั ชยักิตตวินิช         กรรมการ  

 6.นายหล่ี เยะ เหวนิ         กรรมการผูจ้ดัการ 

กรรมการท่ีลาประชมุ มจีาํนวน 3 คน คือ  

 1.นายธวชั ผลความดี                           กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

 2.นายฟาง จิน หลง        กรรมการ 

 3.นายหล่ี เจีย้น หง                             กรรมการ 

ผูบ้รหิารท่ีเขา้รว่มประชมุ  มจีาํนวน 2 คน คือ 

 1.นายทวี ชชัวาลา       รองกรรมการผูจ้ดัการ 

2.นายสาธิต โกศินานนท ์               รองกรรมการผูจ้ดัการ-ผูบ้รหิารสงูสดุสายบญัชีและการเงิน 

     และเลขานกุารบรษิัท 
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เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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หนา้ที่ 2 

 

  

ตวัแทนผูส้อบบญัชจีากบรษิัท สาํนกังาน อี วาย  จาํกดั ท่ีเขา้รว่มประชมุ คือ 

 1. นางสาวอิศราภรณ ์วิสทุธิญาณ          ผูส้อบบญัชี 

 2.นางสาวนลินี แตรไตรรงค ์              

ผูแ้ทนสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย 

1. นางสาววรรณา ศิรวิชัรกลุ    

     นอกจากนี ้เลขานกุารบรษิัทไดช้ีแ้จงถงึแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการประชมุและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการ

ประชมุ ดงันี ้ 

           -การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผูถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู่และหุน้ท่ีไดร้บัมอบฉันทะ โดยถือ

ว่าหน่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงเสียง 

           -การออกเสียงลงคะแนนจะกระทาํโดยเปิดเผย เวน้แต่ผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 5 คน รอ้งขอและท่ีประชมุมีมติเสียงขา้งมาก

ใหล้งคะแนนลบั   

 -การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดท่ีมีผูถื้อหุน้มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ ผูถื้อหุน้ท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษจะไมม่ีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนในวาระนัน้ 

 -ในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผูถื้อหุน้ท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ใหล้งคะแนน

เสียงตามความประสงคล์งในบตัรลงคะแนนเสียงพรอ้มทัง้ลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนนเสียง และมอบใหแ้กเ่จา้หนา้ท่ีของบรษิัทฯ เพ่ือ

นาํไปตรวจนบั 

 -สาํหรบัการนบัคะแนนเสียง บรษิัทฯ จะใชว้ธีิหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดท่ี

เขา้รว่มประชมุ โดยส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในระเบียบวาระนัน้ ๆ  

 -การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้รว่มประชมุในวาระนัน้ๆ ซึง่อาจมี

จาํนวนผูถื้อหุน้ในแต่ละวาระไมเ่ท่ากนั ตามจาํนวนของผูถื้อหุน้ท่ีอาจจะเขา้มาเพ่ิมเติมในหอ้งประชมุ ทัง้นี ้สาํหรบัรายละเอียดผลการนบั

คะแนนของแต่ละวาระ จะแจง้ใหท่ี้ประชมุทราบก่อนปิดการประชมุ 

 เลขานุการฯ ไดช้ีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองการต่อตา้นการทุจริตคอรร์ัปชั่นของบริษัทฯว่า บริษัทฯมีความมุ่งมั่นท่ีจะ

ดาํเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกาํกับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพ่ือการพฒันาอย่างยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริต

คอรร์ปัชั่นเป็นภยัรา้ยแรงท่ีบั่นทอนองคก์ร และประเทศชาติโดยรวม ดงันัน้ ในปี 2558 บรษิัทจึงไดเ้ขา้รว่มลงนามประกาศเจตนารมณเ์ป็น

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริตซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ โดยท่ีผ่านมา 

บริษัทไดม้ีการจดัทาํแผนการดาํเนินงาน และนาํมาตรการต่อตา้นการทุจริตและคอรร์ปัชั่นไปปฏิบตัิใชอ้ย่างเป็นระบบ รวมทัง้ไดม้ีการยื่น

ขอรบัรองเพ่ือเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิฯ เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560    จนกระทั่ง ในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ

แนวรว่มปฎิบตัิฯ ไดม้ีมตใิหก้ารรบัรองบรษิัทฯ เขา้เป็นสมาชิกของแนวรว่มปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทจุรติ   

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปนี ้  

วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที ่23 เมษายน 2561   

  ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมื่อวนัท่ี  23 เมษายน 

2561 รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ซึง่ไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ลว้  
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  ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 

2561 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จาํนวนเสียง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 836,927,326 99.95 

ไม่เห็นดว้ย 414,500 0.05 

งดออกเสียง 5,000 0.00 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่2      รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 

 ประธาน ฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน

หนงัสือรายงานประจาํปี 2561   ซึ่งบรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

  ในวาระนี ้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเร่ืองความตอ้งการของสินคา้ในตลาดเน่ืองจากเห็นว่ายอดขายของบริษัทลดตํ่าลงใน       

ไตรมาส 4 ท่ีผ่านมา นายหล่ี เยะ เหวิน กรรมการผูจ้ดัการ ไดต้อบขอ้ซกัถามขา้งตน้วา่ ในช่วงปีท่ีผ่านมาอตุสาหกรรมเหล็กไดร้บัผลกระทบ

จากสงครามการคา้ระหว่างสหรฐัและจีนทาํใหผ้ลประกอบการของบริษัทเหล็กลดลงทัง้ระบบไม่ว่าจะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่  แต่

อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัมีความไดเ้ปรียบทางโลจิสติกสใ์นตลาดทางภาคใตจ้ึงถือเป็นจุดแข็งท่ีสาํคญั  ในส่วนของปี 2562 แนวโนม้ของ

ธุรกิจน่าจะเริ่มดีขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 2  ต่อจากนั้น ผูถื้อหุน้ไดซ้ักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับปริมาณสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมสูงขึน้ในช่วงสิน้ปี    

นายหล่ี เยะ เหวิน ไดช้ีแ้จงว่าเป็นเร่ืองปกติของอุตสาหกรรมเหล็กเสน้ท่ีจะเตรียมยอดสินคา้คงเหลือไวร้องรบัปริมาณความตอ้งการท่ีจะ

เพ่ิมสงูขึน้ในไตรมาสแรกของปีถดัไป  หลงัจากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีก  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณารบัทราบรายงาน

ของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการของบรษิัทฯ ประจาํปี 2561      

  ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มมีติรบัทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการของบรษิัทฯ ประจาํปี 2561  

วาระที ่3     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี สิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 

                    ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ซึ่งผูส้อบบญัชีของบริษัทฯ ไดต้รวจสอบและลงนามรบัรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตาม

รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุแลว้ 

ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองรายไดค้่าชดเชยความเสียหายท่ีไดร้บัจากเหตุอุทกภยัในปี 2560   ว่าไดร้บัครบถว้น

หรือยงั  นายสาธิต โกศินานนท ์รองกรรมการผูจ้ดัการ  ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ตามว่า รายไดค้่าชดเชยความสียหายจากเหตกุารณ์

ดงักล่าว ปัจจบุนัไดร้บัครบถว้นเรียบรอ้ยแลว้   อีกทัง้บรษิัทยงัไดเ้สรมิการป้องกนัอทุกภยัใหด้ีขึน้ดว้ย  ต่อจากนั้น ผูถื้อหุน้ไดซ้ักถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายการปรบัลดราคาทนุของสินคา้คงเหลือในงบการเงิน   นายหล่ี เยะ เหวิน ไดช้ีแ้จงว่าเป็นการปรบัลดตามราคาเหล็กใน

ตลาดแต่แนวโนม้จะเริ่มดีขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 2 นี ้หลงัจากนัน้ ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็ประจาํปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนา้ที่ 4 

 

 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มีมตเิป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 

2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติที่ประชมุ จาํนวนเสียง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 838,015,328 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 5,000 0.00 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่4     พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561และการจ่ายเงนิปันผล   

  ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชมุทราบว่า  เน่ืองจากผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 

ซึ่งปรากฎมีผลกาํไรสทุธิเท่ากับ 33.1 ลา้นบาท คิดเป็นกาํไรสุทธิหุน้ละ 0.03 บาท และโดยท่ีบริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนท่ีสาํคญัใน

อนาคตอนัใกลนี้ ้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การจ่ายเงนิปันผลทัง้ปีในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นจาํนวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายทัง้สิน้ 33.97 ลา้นบาท ซึ่งคิดเป็นรอ้ยละ 102 ของกาํไร

สทุธิสาํหรบัปี 2561 ทัง้นีเ้งินปันผลดงักล่าวจ่ายจากกาํไรสทุธิประจาํปี 2561 และกาํไรสะสมบางส่วน โดยท่ีบริษัทไม่ไดม้ีการจา่ยเงินปัน

ผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในปี 2561  ดงันัน้ หากท่ีประชมุผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบรษิัทฯ 

เสนอมาในครัง้นี ้บรษิัทก็จะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท เป็นเงินจาํนวน 33.97 ลา้นบาท ใน

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562   

          ในวาระนี ้มีผูถื้อหุน้สอบถามเร่ืองเงินปันผลท่ีจ่ายในงวดนีท่ี้มีการจ่ายจากกาํไรสทุธิในปี 2561 และ กาํไรสะสม ทัง้สอง

รายการนีจ้่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีในอตัราเท่าไหร่   นายหล่ี เยะ เหวิน กรรมการผูจ้ดัการ  ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้ว่า เงินปันผลท่ี

จ่ายดงักล่าวจ่ายจากกาํไรท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบคุคลในอตัรารอ้ยละ  20 ทัง้หมด หลงัจากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีกประธานฯ จึง

ขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล  

   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิการจดัสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561 และการจ่ายเงิน

ปันผลตามเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติท่ีประชมุ จาํนวนเสียง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 838,050,449 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 5,000 0.00 

บตัรเสีย - - 

 

 

 

 

 



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนา้ที่ 5 

 

วาระที ่5  พิจารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ  

  ประธานฯ ไดข้อใหเ้ลขานกุารบรษิัทชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งเลขานกุารบรษิัทไดแ้จง้ต่อท่ีประชมุว่า  เพ่ือให้

เป็นไปตามขอ้บังคบัของบริษัทฯ ขอ้ท่ี 20 ซึ่งกาํหนดใหก้รรมการตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี

หมนุเวียนในอตัราหน่ึงในสามของจาํนวนกรรมการทัง้หมด ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีจะตอ้ง

ออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน 3 คน ดงันี ้ 

                 1) นายวิน วิรยิประไพกิจ     กรรมการ และ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม    

 2) นายชรนิทร ์หาญสืบสาย             กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ   

 3) นายธวชั ผลความดี                     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

  บริษัท ฯ ไดต้ระหนกัถึงการดาํเนินงานใหเ้ป็นไปตามหลกัการการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี โดยท่ีบริษัท ฯ ใหค้วามสาํคญั

กับผูถื้อหุน้ และเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่าสิทธิของตนไดร้บัการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีสิทธิในการเสนอเร่ืองท่ี

เห็นว่าสาํคญัและเป็นประโยชนเ์พ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผูถื้อหุน้และเสนอชื่อบคุคลท่ีมีคุณสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเขา้

รบัการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหนา้ก่อนวนัประชมุสามญัประจาํปี 2562 ตามหลกัเกณฑท่ี์บริษัทกาํหนดไวน้ัน้ ปรากฏว่าไม่มีผู้

ถือหุน้เสนอชื่อบคุคลท่ีจะเขา้รบัการคดัเลือกเพ่ือเป็นกรรมการของบรษิัท แต่อย่างใด  

  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณากลั่นกรองแลว้เห็นว่า กรรมการท่ีตอ้งออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน เป็นบคุคลท่ีมีความรู ้ความสามารถ ทกัษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ ์ตลอดจนภาวะผูน้าํและวิสยัทศันท่ี์

เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การปฏิบตัิหนา้ท่ีในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาปรากฎผลเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง อีกทัง้

คณะกรรมการไดพิ้จารณาแลว้ว่า กรรมการท่ีไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิครบถว้นตามท่ีบรษิัทกาํหนด สามารถท่ีจะ

ใหค้วามเห็นไดอ้ย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง จึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตัง้บุคคลทัง้ 3 

ขา้งตน้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ  

          หลกัเกณฑใ์นการคดัเลือกบุคคลท่ีจะเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิไดผ่้านขัน้ตอนของคณะกรรมการ

สรรหา เน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตั้งเป็น

กรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ไดก้าํหนดแนวทางและหลกัเกณฑใ์นการแต่งตัง้กรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพิ้จารณาคดัเลือก

โดยใชเ้กณฑค์วามสามารถ ประสบการณ ์วิสยัทศัน ์และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยู่ในรายงานประจาํปี 2561 ทัง้นี ้โดย

มีประวตัิกรรมการแต่ละรายเพ่ือประกอบการพิจารณาของผูถื้อหุน้ แนบมาพรอ้มกบัหนงัสือนดัประชมุแลว้ 

  ในการพิจารณาวาระนี ้ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามแต่อย่างไร  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบคุคลเพ่ือความโปรง่ใสและสอดคลอ้งกบัหลกัการกาํกบัดแูลกิจการท่ีด ี  

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงเป็นรายบคุคล ดงันี้



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนา้ที่ 6 

 

1. นายวิน วิรยิประไพกิจ     กรรมการ และกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม   

 มติท่ีประชมุ จาํนวนเสียง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 837,697,201 99.95 

ไม่เห็นดว้ย 414,500 0.05 

งดออกเสียง 5,050 0.00 

บตัรเสีย - - 

   

 

   2. นายชรนิทร ์หาญสืบสาย             กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ             

มติท่ีประชมุ จาํนวนเสียง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 837,697,151 99.95 

ไม่เห็นดว้ย 414,600 0.05 

งดออกเสียง 5,000 0.00 

บตัรเสีย - - 

                          

                           3. นายธวชั ผลความดี                     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ          

มติท่ีประชมุ จาํนวนเสียง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 837,697,251 99.95 

ไม่เห็นดว้ย 414,500 0.05 

งดออกเสียง 5,000 0.00 

บตัรเสีย - - 

         

 

วาระที ่ 6   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2562 

 ประธานฯ ไดข้อใหท่ี้ประชมุพิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบรษิัทไดพิ้จารณาอย่างรอบคอบแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิ    นางสาวอิศราภรณ ์

วิสทุธิญาณ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7480 และ/หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 

4498และ/หรือ  นางสาววธู ขยนัการนาวี ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5423  แห่งบรษิัท สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชี

ของบริษัทฯ ประจาํปี 2562 อีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเห็นว่าสาํนกังานดงักล่าวมีประสบการณใ์นการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจต่างๆ หลาย

แห่งเป็นท่ียอมรบัโดยทั่วไป พรอ้มทัง้พิจารณาอนมุตัิค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท  



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนา้ที่ 7 

 

 ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชีตามรายชื่อท่ีเสนอมา ไม่มคีวามสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับรษิัทฯ / ผูบ้รหิาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้

เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด   

 ในการพิจารณาวาระนี ้ ไม่มีผูถื้อหุน้สอบถามแต่อยา่งไร ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี

และกาํหนดคา่สอบบญัชีประจาํปี 2562 

   ท่ีประชมุพิจารณาแลว้มมีติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 ตามท่ีเสนอ

ขา้งตน้   ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ จาํนวนเสียง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้

ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 838,111,751 100.00 

ไม่เห็นดว้ย - - 

งดออกเสียง 5,000 0.00 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่7      พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ขอใหเ้ลขานกุารบรษิัทชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งเลขานกุารบรษิัทไดช้ีแ้จงต่อท่ีประชมุดงัต่อไปนี ้

 ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ไดม้ีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการไว ้เป็นดงันี ้

   ประธานกรรมการบรษิทั   30,000 บาท/เดือน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ               30,000 บาท/เดือน 

   กรรมการท่านอ่ืนๆ ท่านละ  25,000 บาท/เดือน 

        นอกจากนี ้ไดม้ีมติอนมุตัใิหก้รรมการ 2 คน ซึ่งมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้และไดอ้ทิุศเวลาใหแ้ก่บรษิัทฯ มากเป็น

พิเศษ ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนท่ีเป็นรายเดือนเพ่ิมขึน้อีกเป็นดงันี ้

   นายฟาง จิน หลง      60,000  บาท/เดือน 

   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช   32,000  บาท/เดือน 

 สําหรับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 นั้นเพ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจาํทกุปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนีไ้ดย้ึดหลกัเกณฑเ์ช่นเดียวกบัปีท่ี

แล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิใหจ้่ายค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 เป็นดงันี ้ 

    



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนา้ที่ 8 

 

                   ประธานกรรมการบรษิัท   30,000 บาท/เดือน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ               30,000 บาท/เดือน 

   กรรมการท่านอ่ืนๆ ท่านละ  25,000 บาท/เดือน 

 นอกจากนี ้ไดเ้สนอใหก้รรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหนา้ท่ีความรบัผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้และไดอุ้ทิศเวลาใหแ้ก่บริษัทฯ มากเป็น

พิเศษ ใหไ้ดร้บัค่าตอบแทนท่ีเป็นรายเดือนประจาํปี 2562 เป็นดงันี ้

   นายฟาง จิน หลง           60,000  บาท/เดือน 

   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช                32,000  บาท/เดือน         

 เน่ืองจากผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏมีกาํไรสุทธิ 33.1 ลา้นบาท 

คณะกรรมการจึงไดเ้สนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพ่ืออนมุตัิจ่ายเงินปันผลทัง้ปีในอตัราหุน้ละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 33.97 ลา้นบาท ซึ่ง

หากท่ีประชมุผูถื้อหุน้มีมติอนมุตัิเงินปันผลดงักล่าวแลว้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน

บาํเหน็จใหแ้ก่กรรมการในอตัรารอ้ยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดงักล่าวขา้งตน้ คิดเป็นเงินบาํเหน็จกรรมการท่ีเสนอ

จ่ายทัง้สิน้จาํนวน 169,875 บาท โดยมอบใหค้ณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกนัเอง 

  ในการพิจารณาวาระนี ้ผูถื้อหุน้ซักถามเร่ืองค่าตอบแทนว่ามีกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารรบัเงินเดือนประจาํดว้ยหรือไม่   

นายหล่ี เยะ เหวิน ไดช้ีแ้จงว่ามีเพียงนายหล่ี เยะ เหวินคนเดียวท่ีเป็นกรรมการและเป็นผูบ้ริหารโดยดาํรงตาํแหน่งกรรมการผูจ้ดัการอีก

ตาํแหน่งจึงมีเงินเดือนประจาํเพียงคนเดียว หลงัจากนัน้ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมอีก  

               ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 

 ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมตเิป็นเอกฉนัทใ์หจ้่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562    ในอตัราเดมิตามท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุน้ประจาํปี 2561 ไดอ้นมุตัิไวแ้ลว้และอนมุตัิการจา่ยเงินบาํเหน็จกรรมการตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี ้

มติท่ีประชมุ จาํนวนเสียง รอ้ยละของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 837,820,962 99.95 

ไม่เห็นดว้ย 414,500 0.05 

งดออกเสียง 5,000 0.00 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที ่8   เร่ืองอืน่ๆ  

                       ตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ไดบ้ญัญัติไวว้่า ผูถื้อหุน้ซึ่งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า

หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท่ี้ประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได ้ซึ่งไม่

มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใด         
                                



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักด์ิ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

หนา้ที่ 9 

 

          ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคณุผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามารว่มประชมุ 

และกล่าวปิดประชมุ 

                 

ปิดประชมุเวลา 15:00 น. 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                (   นายทวีศกัดิ์ เสนาณรงค ์  )     

                         ประธานท่ีประชมุ      

          

                                                   

 (   นายสาธิต  โกศินานนท ์   ) 

                  เลขานกุารบรษิัท     



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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       บริษัท บางสะพานบารมิ์ล จาํกัด (มหาชน)   
เลขทะเบียนบริษทั 0107547000702                     

เลขที ่28/1 อาคารประภาวทิย ์ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ ์แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
       (สิ่งทีส่่งมาด้วยลําดับที ่3) 

 

 

ประวัติกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่อีกวาระ 
 

 

 1. นายฟาง จิน หลง                                                              

 

อาย ุ    71  ปี                                                                                        

ตาํแหน่ง      กรรมการ และ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท    25  ปี  

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท   รอ้ยละ 5.72 (64,800,000 หุน้)(รวมคู่สมรส) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั-   

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั                          ไม่ม ี

คณุวฒิุการศกึษา                                  National Chai-Yi Commerce & Vocational High School 

การอบรมบทบาทและหนา้ท่ีกรรมการ       ไม่มี 

ประสบการณท์าํงาน   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     

การดาํรงดาํแหน่งเป็นกรรมการ/ - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไม่มี 

ผูบ้ริหารในบริษัทอื่น                 - กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน    :    ไม่มี 

           - กิจการอื่นท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท    : - ไม่มี-  

การเขา้ประชมุในปี 2562  1.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท                 3/12  ครัง้ 

     2.  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562          0/1    ครัง้ 

ประวติัการกระทาํผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั :  -ไม่มี – 

การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในทกุระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 : 

 เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดว่้าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

 

 

 

 

 

 



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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       บริษัท บางสะพานบารมิ์ล จาํกัด (มหาชน)   
เลขทะเบียนบริษทั 0107547000702                     

เลขที ่28/1 อาคารประภาวทิย ์ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ ์แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

 

 

 

2.นายหลี่ เยะ เหวิน                                                                                                           

      
อาย ุ    62  ปี                                                                                                  

ตาํแหน่ง     กรรมการ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามแทนบริษัท และ กรรมการผูจ้ดัการ 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท   23 ปี  

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท  รอ้ยละ 2.78 ( 31,500,000  หุน้ ) 

ความสมัพนัธท์างครอบครวั-   

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั                         ไม่มี 

คณุวฒิุการศกึษา      St. John & St. Mary’s Institute Certificate 

การอบรมบทบาทและหนา้ท่ีกรรมการ         หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP รุน่ท่ี 26/2004) 

                                           สมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 

ประสบการณท์าํงาน     2534-2537        ผูจ้ดัการฝ่ายขายและการจดัการ  Taiwan Iron & Steel Manufacture 

การดาํรงดาํแหน่งเป็นกรรมการ/   กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไม่ม ี

ผูบ้ริหารในบริษัทอื่น                   กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     :   ไม่ม ี

       กิจการอื่นท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท    : - ไม่มี-  

การเขา้ประชมุในปี 2562  1.  การประชมุคณะกรรมการบริษัท            11/12  ครัง้ 

     2.  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562       1/1    ครัง้ 

ประวตัิการกระทาํผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั :  -ไม่มี - 

การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในทกุระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 : 

 เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดว่้าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

 



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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       บริษัท บางสะพานบารมิ์ล จาํกัด (มหาชน)   
เลขทะเบียนบริษทั 0107547000702                     

เลขที ่28/1 อาคารประภาวทิย ์ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ ์แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

3.นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช                                                                                                          

       

อาย ุ     49 ปี 

ตาํแหน่ง       กรรมการ และ กรรมการผูม้ีอาํนาจลงนาม 

จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท     4  ปี  

สดัส่วนการถือหุน้ในบริษัท    ไม่ม ี

ความสมัพนัธท์างครอบครวั-   

ระหว่างกรรมการดว้ยกนั                          ไม่ม ี

คณุวฒิุการศกึษา    -  ปริญญาโท สาขาการตลาด (ภาคภาษาองักฤษ) มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

    -  ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตรธ์ุรกิจ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร ์

    -  ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร ์(ภาคภาษาองักฤษ)  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์

การอบรมบทบาทและหนา้ท่ีกรรมการ      - ไม่มี  

ประสบการณท์าํงาน                  2558 – ปัจจบุนั         กรรมการผูจ้ดัการ บริษัท เอส วี แอล คอรป์อเรชั่น  จาํกดั  

    2546 – 2558              ผูอ้าํนวยการฝ่ายวางแผนวิสาหกิจ บริษัทกลุ่มเหล็กสหวิริยา จาํกดั  

การดาํรงดาํแหน่งเป็นกรรมการ/   กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไม่ม ี

ผูบ้ริหารในบริษัทอื่น                   กิจการท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน     :   บริษัท เอส วี แอล คอรป์อเรชั่น  จาํกดั 

      กิจการอื่นท่ีอาจทาํใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชนต์่อบริษัท    : - ไม่มี-  

การเขา้ประชมุในปี 2562  1.  การประชมุคณะกรรมการบรษัิท            12/12   ครัง้ 

     2.  การประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562       1/1    ครัง้ 

ประวติัการกระทาํผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ยอ้นหลงั :  -ไม่มี - 

การมี/ไม่มีส่วนไดเ้สียในทกุระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 : 

 เป็นกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการเน่ืองจากครบวาระ จึงถือไดว่้าเป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียธรรมดาในการพิจารณาวาระการ

เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

 

 



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
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       บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)   
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702                     
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ชัน้ 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4) 

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
1.นายคมกริช  ประชากริช                                                                

 
อาย ุ    55  ปี 
ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท   8  ปี  
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท  ไมมี่  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว-   
ระหว่างกรรมการด้วยกนั                         ไมมี่ 
ท่ีอยู ่    อยูบ้่านเลขท่ี  88/291 หมูท่ี่ 4 ต าบลกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
คณุวุฒิการศกึษา    -  ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     -  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ      -หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 96/2012)  
                                                               สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
     - หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP รุ่นท่ี 40/2012)  
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ท างาน    2540 - ปัจจุบนั กรรมการและหุ้นสว่นส านกังาน  บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ ากดั 
                                 2534 - ปัจจุบนั        กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธรรมนาถ จ ากดั 
                                 2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 
                                 2554 - ปัจจุบนั        กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 
                                               2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   
                                               2536-2540             กรรมการ บริษัท ส านกังาน พงษ์ธร คมกริช จ ากดั     
การด ารงด าแหน่งเป็นกรรมการ/ - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไมมี่ 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน               - กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน     :   บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 
                             :   บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 
              :   บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   
              :   บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ ากดั 
              :   บริษัท ธรรมนาถ จ ากดั  
     - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท    : - ไมมี่-  
การเข้าประชุมในปี 2562  1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท              12/12   ครัง้ 
     2.  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              5/5      ครัง้ 
     3.  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562       1/1      ครัง้ 
ประวตักิารกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  -ไมมี่ - 
การมี/ไมมี่สว่นได้เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 : ไมมี่ 
 
 
 
 

       บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)   
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702                     
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ชัน้ 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4) 

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
1.นายคมกริช  ประชากริช                                                                

 
อาย ุ    55  ปี 
ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท   8  ปี  
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท  ไมมี่  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว-   
ระหว่างกรรมการด้วยกนั                         ไมมี่ 
ท่ีอยู ่    อยูบ้่านเลขท่ี  88/291 หมูท่ี่ 4 ต าบลกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
คณุวุฒิการศกึษา    -  ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     -  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ      -หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 96/2012)  
                                                               สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
     - หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP รุ่นท่ี 40/2012)  
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ท างาน    2540 - ปัจจุบนั กรรมการและหุ้นสว่นส านกังาน  บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ ากดั 
                                 2534 - ปัจจุบนั        กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธรรมนาถ จ ากดั 
                                 2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 
                                 2554 - ปัจจุบนั        กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 
                                               2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   
                                               2536-2540             กรรมการ บริษัท ส านกังาน พงษ์ธร คมกริช จ ากดั     
การด ารงด าแหน่งเป็นกรรมการ/ - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไมมี่ 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน               - กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน     :   บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 
                             :   บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 
              :   บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   
              :   บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ ากดั 
              :   บริษัท ธรรมนาถ จ ากดั  
     - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท    : - ไมมี่-  
การเข้าประชุมในปี 2562  1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท              12/12   ครัง้ 
     2.  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              5/5      ครัง้ 
     3.  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562       1/1      ครัง้ 
ประวตักิารกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  -ไมมี่ - 
การมี/ไมมี่สว่นได้เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 : ไมมี่ 
 
 
 
 

       บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)   
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702                     
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ชัน้ 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  

(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4) 

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ 
1.นายคมกริช  ประชากริช                                                                

 
อาย ุ    55  ปี 
ต าแหน่ง     กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
จ านวนปีท่ีเป็นกรรมการบริษัท   8  ปี  
สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท  ไมมี่  
ความสมัพนัธ์ทางครอบครัว-   
ระหว่างกรรมการด้วยกนั                         ไมมี่ 
ท่ีอยู ่    อยูบ้่านเลขท่ี  88/291 หมูท่ี่ 4 ต าบลกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม 
คณุวุฒิการศกึษา    -  ประกาศนียบตัรการสอบบญัชี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
     -  ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ  สาขาการบญัชี  มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
การอบรมบทบาทและหน้าท่ีกรรมการ      -หลกัสตูรประกาศนียบตัร Director Accreditation Program (DAP รุ่นท่ี 96/2012)  
                                                               สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
     - หลกัสตูรประกาศนียบตัร Audit Committee Program (ACP รุ่นท่ี 40/2012)  
        สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
ประสบการณ์ท างาน    2540 - ปัจจุบนั กรรมการและหุ้นสว่นส านกังาน  บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ ากดั 
                                 2534 - ปัจจุบนั        กรรมการผู้จดัการ บริษัท ธรรมนาถ จ ากดั 
                                 2554- ปัจจุบนั ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 
                                 2554 - ปัจจุบนั        กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 
                                               2554 - ปัจจุบนั  กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   
                                               2536-2540             กรรมการ บริษัท ส านกังาน พงษ์ธร คมกริช จ ากดั     
การด ารงด าแหน่งเป็นกรรมการ/ - กิจการท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน      :   ไมมี่ 
ผู้บริหารในบริษัทอ่ืน               - กิจการท่ีไมใ่ช่บริษัทจดทะเบียน     :   บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ ากดั (มหาชน) 
                             :   บริษัท บี.เอส. เมทลั จ ากดั 
              :   บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั   
              :   บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ ากดั 
              :   บริษัท ธรรมนาถ จ ากดั  
     - กิจการอ่ืนท่ีอาจท าให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ตอ่บริษัท    : - ไมมี่-  
การเข้าประชุมในปี 2562  1.  การประชุมคณะกรรมการบริษัท              12/12   ครัง้ 
     2.  การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              5/5      ครัง้ 
     3.  การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562       1/1      ครัง้ 
ประวตักิารกระท าผดิกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลงั :  -ไมมี่ - 
การมี/ไมมี่สว่นได้เสียในทุกระเบียบวาระท่ีพิจารณาในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 : ไมมี่ 
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       บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)   
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702                     
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ชัน้ 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 
 
คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
 คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากดั(มหาชน)  เท่ากับ ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านกังานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
1.ต้องถือหุ้นไมเ่กิน 1% ของจ านวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดย
นบัรวมหุ้นท่ีถือโดยผู้ เก่ียวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
2.ไมเ่ป็นกรรมการท่ีมีสว่นในการบริหารงาน  พนกังาน ลกูจ้าง  ท่ีปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ า ผู้ มีอ านาจควบคมุของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทยอ่ย 
บริษัทร่วม บริษัทยอ่ยล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง 
3.ไมมี่ความสมัพนัธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลกัษณะท่ีเป็นบิดามารดา คูส่มรส พี่น้อง และบุตร รวมทัง้คูส่มรสของบุตร กบัผู้ บริหาร ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ านาจควบคมุ หรือบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ านาจควบคมุของบริษัทหรือบริษัทยอ่ย 
4.ความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท 
 (ก) ลกัษณะความสมัพนัธ์            

 ความสมัพนัธ์ในลกัษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ     
-  ลกัษณะความสมัพนัธ์: ผู้สอบบญัชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน เช่น ท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมิน     ราคา
ทรัพย์สิน เป็นต้น 

                -      ระดบันยัส าคญัท่ีเข้าขา่ยไมอิ่สระ 
                                    -  กรณีผู้สอบบญัชี : ห้ามทุกกรณี 
                                    -  กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอ่ืน: มลูคา่รายการเกิน 2 ล้านบาทตอ่ปี 

 ความสัมพนัธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท านองเดียวกับข้อก าหนดว่าด้วยการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกันของตลาด
หลกัทรัพย์ฯ) 
- ลกัษณะความสมัพนัธ์: ก าหนดคลอบคลมุรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่   รายการท่ีเป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่า
อสงัหาริมทรัพย์ รายการท่ีเก่ียวกบัสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน 
-ระดบันยัส าคญัท่ีเข้าขา่ยไม่อิสระ: มลูคา่ราย > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ Net Tangible Assets (NTA) ของบริษัท แล้วแต่
จ านวนใดจะต ่ากว่า ทัง้นี ้ในการพิจารณามลูค่ารายการให้รวมรายการท่ีเกิดขัน้ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวนัท่ีมีการท ารายการใน
ครัง้นีด้้วย        

 (ข) กรณีท่ีมีลกัษณะความสมัพนัธ์ตาม (ก) กบันิติบุคคล บุคคลท่ีถือว่าเข้าขา่ยไมอิ่สระ ได้แก่ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ านาจควบคมุ 
 (ค) ก าหนดช่วงเวลาท่ีห้ามมีความสมัพนัธ์ตาม (ก) และ (ข): ปัจจุบนัและ 2 ปีก่อนได้รับการแตง่ตัง้      

 (ง) ข้อยกเว้น: กรณีมีเหตุจ าเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึน้อย่างสม ่าเสมอและต่อเน่ือง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบอาจมี  
ความสมัพนัธ์เกินระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดในระหว่างด ารงต าแหน่งก็ได้ แตต้่องได้รับอนุมตัิจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติท่ีได้ต้อง
เป็นมติเอกฉนัท์   

5.ไมเ่ป็นกรรมการท่ีได้รับแตง่ตัง้ขึน้เพื่อเป็นตวัแทนของกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ถือหุ้นซึง่เป็นผู้ เก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท     
6.ไมมี่ลกัษณะอ่ืนใดท่ีท าให้ไมส่ามารถให้ความเห็นอยา่งเป็นอิสระได้ 
7.กรรมการอิสระท่ีมีคณุสมบตัิตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตดัสินใจในการด าเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท
ยอ่ย บริษัทร่วม บริษัทยอ่ย ล าดบัเดียวกนั หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแย้ง โดยมีการตดัสินใจในรูปแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้ 
 



             บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702 
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
        

21

       บริษัท บางสะพานบารมิ์ล จาํกัด (มหาชน)   
เลขทะเบียนบริษทั 0107547000702                     

เลขที ่28/1 อาคารประภาวทิย ์ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ ์แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
     (ส่ิงทีส่่งมาด้วยลําดับที่ 5 ) 

คาํชีแ้จงเก่ียวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม 

 ดว้ยกรมพฒันาธุรกิจการคา้ไดอ้อกประกาศเร่ือง กาํหนดแบบหนงัสือมอบฉนัทะ (ฉบบัที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวนัที่ 8 กมุภาพนัธ ์ 2550 

กาํหนดแบบของหนงัสือมอบฉนัทะในการประชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัทมหาชนจาํกดัว่า ใหใ้ชแ้บบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบ ที่แนบมาพรอ้มนี ้

 แต่อย่างไรก็ตาม เพ่ือใหมี้ผูถ้ือหุน้เขา้รว่มประชมุครบเป็นองคป์ระชมุได ้ หากท่านในฐานะผูถ้ือหุน้ไม่อาจเขา้รว่มประชมุสามญัผูถ้ือหุน้

ประจาํปี 2563 ได ้และมีความประสงคจ์ะแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะใหเ้ขา้รว่มประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอใหท้่านทาํหนงัสือมอบฉนัทะ โดย

ใหเ้ลือกใชแ้บบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวใน 3 แบบตามแนบ ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ดัเตรียมมาใหท้่านพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้ โดยโปรดกรอก

ขอ้ความลงในหนงัสือมอบฉนัทะดงักลา่วใหถ้กูตอ้งครบถว้น และส่งกลบัมายงับริษัทฯ ก่อนการประชมุผูถ้ือหุน้ดงักล่าวจกัเป็นพระคณุยิ่ง 
 

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนีก่้อนเข้าร่วมประชุม 

1. ผูถ้ือหุน้ที่เป็นบคุคลธรรมดา 

    1.1 กรณีผูถ้ือหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง ใหแ้สดงเอกสารที่ทางราชการออกใหซ้ึ่งปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ือหุน้และยงัไม่หมดอาย ุ เช่น บตัรประจาํตวั

ประชาชน ใบอนญุาตขบัขี่ หรือหนงัสือเดินทาง 

    1.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

           (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสือเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ      

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

           (ข) สาํเนาภาพถ่ายเอกสารทีส่่วนราชการออกใหข้องผูถ้ือหุน้โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ และผูม้อบฉนัทะไดล้งช่ือรบัรองสาํเนา 

ถกูตอ้ง 

           (ค)  เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

2. ผูถ้ือหุน้ที่เป็นนิติบคุคล 

    2.1 กรณีผูแ้ทนของผูถ้ือหุน้เขา้ประชมุดว้ยตนเอง 

           (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูแ้ทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

            (ข)สาํเนาภาพถา่ยหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถ้ือหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคลและมีขอ้ความแสดง    ให้

เห็นว่าผูแ้ทนซึ่งเป็นผูเ้ขา้รว่มประชมุมีอาํนาจกระทาํการแทนนติิบคุคลซึ่งเป็นผูถ้ือหุน้ 

     2.2 กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหผู้ร้บัมอบฉนัทะเขา้ประชมุ 

           (ก) หนงัสือมอบฉนัทะตามแบบที่แนบมาพรอ้มหนงัสอืเชิญประชมุ ซึ่งไดก้รอกขอ้ความถกูตอ้งครบถว้น และลงลายมือช่ือผูม้อบฉนัทะและ

ผูร้บัมอบฉนัทะ 

           (ข) สาํเนาภาพถ่ายหนงัสือรบัรองการจดทะเบียนนิติบคุคลของผูถ้ือหุน้ ซึ่งรบัรองสาํเนาถกูตอ้งโดยผูแ้ทนนิติบคุคลและมีขอ้ความแสดงให ้ 

เห็นว่าผูแ้ทนนติบิคุคลซึ่งลงนามในหนงัสอืมอบฉนัทะมีอาํนาจกระทาํการแทนนิติบคุคลซึง่เป็นผูถ้ือหุน้ 

           (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกใหข้องผูร้บัมอบฉนัทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ขา้งตน้ 

3. ผูถ้ือหุน้ซึ่งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือเป็นนิติบคุคลซึ่งจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายตา่งประเทศ 

    ใหน้าํความในขอ้ 1. และ 2. มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลมกบัผูถ้ือหุน้หรือผูเ้ขา้รว่มประชมุซึ่งมิไดมี้สญัชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบคุคลที่จดัตัง้ขึน้ตาม     

กฎหมายต่างประเทศ แลว้แต่กรณี ทัง้นีภ้ายใตข้อ้บงัคบัดงัต่อไปนี ้

     (ก) หนงัสือรบัรองการเป็นนิติบคุคลนัน้อาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบคุคลนัน้ตัง้อยู่หรือโดยเจา้หนา้ที่ของนิติ

บคุคลนัน้ก็ได ้ ทัง้นี ้ จะตอ้งมีรายละเอียดเกี่ยวกบัช่ือนิติบคุคล ผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือผกูพนันิติบคุคลและเง่ือนไขหรือขอ้จาํกดัอาํนาจใน

การลงลายมือช่ือ ที่ตัง้สาํนกังานใหญ ่

(ข) เอกสารที่มิไดมี้ตน้ฉบบัเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษ จะตอ้งจดัทาํคาํแปลภาษาไทยหรือภาษาองักฤษแนบมาพรอ้มดว้ย และให ้      

ผูแ้ทนนิตบิคุคลนัน้รบัรองความถกูตอ้งของคาํแปล 

หมายเหต ุ   สําหรับเอกสารทีผู่้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องนํามาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัท ฯ จะไม่ขอ

เอกสารอ่ืนใดเพ่ิมเติมนอกจากทีไ่ด้กล่าวมาแล้วข้างต้น 

งดแจกของชําร่วย เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวทางที่หน่วยงานกาํกบัดแูลรณรงคใ์ห ้ลด/เลิกการแจกของชาํรว่ยในงานประชมุผูถ้ือหุน้  
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่5)  พ.ศ. 2550 

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

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม....................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั............................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั............................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...................................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ...........................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั...................................................เสียง 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1) ..............................................................................................................อาย.ุ................................ปี 

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

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

 (3) ..............................................................................................................อาย.ุ................................ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี...........................................ถนน.................................................ต าบล/แขวง.................................................... 
อ าเภอ/เขต........................................................จงัหวดั........................................................รหสัไปรษณีย์......................... 
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา14:00 น.  ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขต
บางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะกระท าไปในการประชุมนัน้ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ  
           

ลงช่ือ...................................................................ผู้มอบฉนัทะ 
                  (.................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (.................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (.................................................................) 
 

ลงช่ือ...................................................................ผู้ รับมอบฉนัทะ 
                  (.................................................................) 

หมายเหตุ  
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉนัทะ จะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพยีงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะ
หลายคนเพือ่แยกการลงคะแนนเสยีงได้ 
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     หน้า   1     ของจ านวน     3    หน้า 
 

หนังสือมอบฉันทะ  แบบ ข. (แบบที่ก ำหนดรำยกำรต่ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตำยตัว) 
ท้ำยประกำศกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำเร่ือง ก ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 

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

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

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บำงสะพำนบำร์มิล จ ำกัด (มหำชน)  
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม........................................หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั................................................เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั................................................. หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ...............................................หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั.......................................................เสียง 

 (3) ขอมอบฉนัทะให้ 
1. ..............................................................................................................อาย.ุ...........................................ปี 

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

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

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

4.   นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ55 ปี  
อยูบ้่านเลขท่ี 88/291 หมูท่ี่ 4 ต าบลกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็น

ผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563
เวลา 14:00 น.ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์   สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก 
กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ีอ่ืนด้วย 
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้

(1) วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

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

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
(3) วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี  สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
(4) วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผล  

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
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     หน้า   2     ของจ านวน     3    หน้า 
 

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

(5) วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
1.  ช่ือกรรมการ            นายฟาง จิน หลง 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
2.  ช่ือกรรมการ            นายหล่ี เยะ เหวิน 

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง 
3.  ช่ือกรรมการ            นายอนุวตั ชยักิตติวนิช                                   

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย        งดออกเสียง 
 

(6) วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
(7) วาระท่ี 7  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ  

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 ( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้องและไมใ่ช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 ( 6 ) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือมอบ
ฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 

ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 
              (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                  (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                  (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

                  (________________________________) 
หมำยเหตุ  

1. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉนัทะหลายคน
เพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพจิารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบเุพิม่เติมได้ในใบประจ าต่อแบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ตามแนบ  
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     หน้า   3     ของจ านวน     3    หน้า 
 

ใบประจ ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บำงสะพำนบำร์มิล จ ำกัด (มหำชน)  
 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ประชุม ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ 
อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย        ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
 

วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ ( ตอ่  ) 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

       เห็นด้วย         ไมเ่ห็นด้วย       งดออกเสียง 
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หน้า   1     ของจ านวน     4    หน้า 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.  
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้คัสโตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้รับ

ฝากและดูแลหุ้น) 
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ก าหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ(ฉบับที่5) พ.ศ. 2550 

 
 

เขียนท่ี_______ __________________________  
วนัท่ี_________เดือน________________________ พ.ศ. 2563 

 
(1) ข้าพเจ้า   __________     ____   

ส านกังานตัง้อยูเ่ลขท่ี _______ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   _________ รหสัไปรษณีย ์   
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น ( Custodian ) ให้กบั____________________________________________________ 
ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของ  บริษัท  บางสะพานบาร์มิล  จ ากัด ( มหาชน ) 
โดยถือหุ้นจ านวนทัง้สิน้รวม _________ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั___________________________เสียง ดงันี ้
 หุ้นสามญั__________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั______________________________เสียง 
 หุ้นบุริมสิทธิ________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั______________________________เสียง 

 
(2) ขอมอบฉนัทะให้ 

1.       ________  อาย ุ ________ ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี _________ ถนน    ต าบล/แขวง _________   
อ าเภอ/เขต  ___________ จงัหวดั   ________ รหสัไปรษณีย ์ ________  หรือ 

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

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

4.  นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อาย ุ55 ปี 
อยูบ้่านเลขท่ี 88/291 หมูท่ี่ 4 ต าบลกระทุ่มล้ม  อ าเภอสามพราน จงัหวดันครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพ่ือเข้า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.ณ ห้องสีลมบอลรูม 
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์   สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา สถานท่ี
อ่ืนด้วย 

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
มอบฉนัทะตามจ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ 
มอบฉนัทะบางสว่น คือ 

หุ้นสามญั_________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้________________________เสียง 
หุ้นบุริมสิทธิ_______________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้________________________เสียง 

   รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทัง้หมด______________________________เสียง 
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หน้า   2     ของจ านวน     4    หน้า 

 ( 4 ) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครัง้นี ้ดงันี ้
(1)   วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562 
 (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(2) วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกิจการของบริษัทฯ ประจ าปี 2562  
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(3) วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2562 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

       เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(4) วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562และการงดจ่ายเงินปันผล 
  (ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

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

(5) วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ    
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 การแตง่ตัง้กรรมการทัง้ชุด 

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
1.  ช่ือกรรมการ            นายฟาง จิน หลง 
  เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
2.  ช่ือกรรมการ            นายหล่ี เยะ เหวิน 

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
3.  ช่ือกรรมการ           นายอนุวตั ชยักิตติวนิช 
  เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 

(6) วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
(7) วาระท่ี 7  พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
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 ( 5 ) การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉนัทะในวาระใดท่ีไมเ่ป็นไปตามท่ีระบุไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะนีใ้ห้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นัน้ไมถ่กูต้องและไมถื่อเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น 
 
 ( 6 ) ในกรณีท่ีข้าพเจ้าไมไ่ด้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไมช่ดัเจนหรือในกรณีท่ีประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีท่ีมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือเพ่ิมเติมข้อเท็จจริงประการใด 
ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 

 
กิจการใดท่ีผู้ รับมอบฉนัทะได้กระท าไปในการประชุม เว้นแตก่รณีท่ีผู้ รับมอบฉนัทะไมอ่อกเสียงตามท่ีข้าพเจ้าระบุไว้ในหนงัสือ

มอบฉนัทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท าเองทุกประการ 
 
 

ลงช่ือ     ผู้มอบฉนัทะ 
         (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

             (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

             (________________________________) 
ลงช่ือ     ผู้ รับมอบฉนัทะ 

             (________________________________) 
 
 
หมายเหตุ  

1. หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. นีใ้ช้เฉพาะกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่ีปรากฏช่ือในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้คสัโตเดียน 
( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้นให้เท่านัน้ 

2. หลกัฐานท่ีต้องแนบพร้อมกบัหนงัสือมอบฉนัทะ คือ 
( 1 ) หนงัสือมอบอ านาจจากผู้ ถือหุ้นให้คสัโตเดียน ( Custodian ) เป็นผู้ด าเนินการลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทน 
( 2 ) หนงัสือยืนยนัวา่ผู้ลงนามในหนงัสือมอบฉนัทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คสัโตเดียน ( Custodian ) 

3. ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไมส่ามารถ
แบง่แยกจ านวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได้ 

4. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชุดหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 
5. ในกรณีท่ีมีวาระท่ีจะพิจารณาในการประชุมมากกวา่วาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ า

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. ตามแนบ 
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หน้า   4     ของจ านวน     4    หน้า 

 
 

ใบประจ าต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. 
 
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)  
 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ในวนัท่ี 27 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น.   ประชุม ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิ
เดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพ เลขท่ี 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครหรือท่ีจะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอ่ืนด้วย 

วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

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

(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง  
วาระท่ี________________เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี  ้

      เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง  
วาระท่ี  เร่ือง__________________________________________________________ 
(ก)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามท่ีเห็นสมควร 
(ข)      ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
วาระท่ี  เร่ือง เลือกตัง้กรรมการ ( ตอ่  ) 
 ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 
    เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
ช่ือกรรมการ__________________________________________________________ 

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

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

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

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

     เห็นด้วย.......เสียง       ไมเ่ห็นด้วย.......เสียง       งดออกเสียง......เสียง 
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 (ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดบัที่ 7) 
ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เก่ียวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 

 
ข้อ 37.    คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายในส่ีเดือนนับแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีบริษัท 
  การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชมุวิสามญั” 
   คณะกรรมการจะเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั เมือ่ใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกนันับจ านวนหุ้น

ได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ถือหุ้นไมน้่อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสิบ 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าชือ่กนัท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้แต่
ต้องระบุเหตผุลในการที่จะขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการจะต้องจดัให้มีการประชมุผู้ถือ
หุ้นภายในหนึง่เดือน นบัแต่วนัได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น  

   การประชมุผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จดัขึน้ ณ ท้องที่อนัเป็นที่ตัง้ส านักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจงัหวดัใกล้เคียง หรือที่อื่นตามที่
คณะกรรมการจะก าหนด 

ข้อ 38. ในการเรียกประชมุผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนังสือนัดประชมุ ระบุสถานที่ วนั เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองที่จะเสนอ
ต่อที่ประชมุ พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบใุห้ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองที่จะเสนอเพื่อทราบ เพือ่อนมุตั ิ หรือเพือ่พิจารณาแล้วแต่กรณี 
รวมทัง้ความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวนักอ่นวนัประชมุ และโฆษณาค าบอกกล่าว
นัดประชมุในหนังสือพิมพ์ติดต่อกนัสามวนัก่อนประชมุไม่น้อยกวา่สามวนั 

ข้อ 39. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉนัทะให้ผู้อืน่ออกเสียงแทนตนในการประชมุผู้ถือหุ้นก็ได้ แต่การมอบฉนัทะต้องท าเป็นหนังสือตามที่นายทะเบียนก าหนดและ
มอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก าหนด ณ สถานที่ประชมุก่อนผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุ 

ข้อ 40. ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชมุไม่น้อยกวา่ยี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของ
จ านวนผู้ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ 
  ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ถอืหุ้นครัง้ใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว ถงึหนึ่งชัว่โมงจ านวนผู้ถือหุ้นซึง่มาเข้าประชมุไม่ครบองค์
ประชมุตามที่ก าหนดไว้ หากวา่การประชมุผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชมุเป็นอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผู้ถือหุ้นนัน้มใิช่
เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชมุใหม่และให้ส่งหนงัสือนัดประชมุผู้ถือหุ้นไม่น้อยกวา่เจ็ดวนัก่อนวนัประชมุ ในการ
ประชมุครัง้หลงันีไ้ม่บงัคบัวา่จะต้องครบองคป์ระชมุ 

ข้อ 41.ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชมุผู้ถือหุ้น ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชมุจนล่วงเวลานัดไปแล้วคร่ึงชัว่โมง ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชมุแทน ถ้าไม่มหีรือมีแตไ่ม่มาเข้าประชมุ หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุเลือกผู้ถือหุ้น
คนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชมุ 

ข้อ 42.  ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหุ้นว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน มตขิองที่ประชมุผู้ถือหุ้นนัน้ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดงัต่อไปนี ้
(1)       ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในที่

ประชมุออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้าด 
(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ ให้ถอืคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญัให้แก่บุคคลอื่น 
(ข) การซือ้หรือการรับโอนกจิการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ 
(ค) การท า แก้ไข หรือเลิกสญัญาเกี่ยวกบัการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทัง้หมดหรือบางส่วนที่ส าคญั การมอบหมายให้บุคคลอื่น

เข้าจดัการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกจิการกบับุคคลอื่น โดยมีวตัถปุระสงค์จะแบ่งก าไรขาดทนุกนั 
(ง) การเพิ่มทนุ การลดทนุจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้  
(จ) การควบบริษัท และการเลิกบริษัท 

ข้อ 43.  กิจการอนัทีป่ระชมุสามญัประจ าปีพงึกระท ามี ดงันี ้
     (1)       พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบักิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา 
     (2)       พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และบญัชีก าไรขาดทนุ 
     (3)       พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรเงินก าไร 
     (4)       พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
     (5)       พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี 
     (6)       พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 



31

 

 

เน่ืองจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของ COVID-19 ทางบรษิัท จึงสนบัสนนุใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาถึงแนวทางในการ

มอบฉนัทะใหแ้ก่กรรมการอิสระ (ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) แทนการเขา้รว่มประชมุดว้ยตนเอง และบรษิัทยงัพิจารณา

ถึงแนวทางในการเผยแพรก่ารประชมุผ่านทางชอ่งทางออนไลนอี์กดว้ย 

 นอกจากนีใ้นวนัประชมุผูถื้อหุน้บรษิัทจะไดจ้ดัใหม้ีมาตรการดแูลสขุภาพของผูถื้อหุน้และผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการประชมุผู้

ถือหุน้ โดยจะถือปฏิบตัติามคาํแนะนาํของกรมควบคมุโรค กระทรวงสาธารณะสขุ เร่ือง การป้องกนัการควบคมุโรคไวรสัโคโรนา 

อย่างเครง่ครดั ทัง้การคดักรองผูเ้ขา้รว่มประชมุ การจดัเตรียมเจลแอลกอฮอลแ์ละหนา้กากอนามยั รวมถึงการทาํความสะอาด

อปุกรณแ์ละการจดัพืน้ท่ีนั่งประชมุใหม้ีระยะห่างกนัเพียงพอ 

คาํแนะนาํสาํหรบัผูเ้ขา้รว่มประชมุ 

1. ควรงดเขา้รว่มประชมุ หากตนเองมอีาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ 

2. ก่อนเขา้รว่มประชมุ ควรจดัเตรียมหนา้กากอนามยัและเจลแอลกอฮอล ์สาํหรบัใชข้องตนเองใหเ้พียงพอ และควร

ปฏิบตัิตามหลกัสขุอนามยั เช่น ลา้งมือบ่อย ๆ ดว้ยนํา้และสบู่หรือเจลแอลกอฮอล ์การสวมใส่หนา้กากอนามยั 

3. หากพบวา่ตนเองป่วยหรือเริ่มป่วย ควรตดิต่อขอเขา้รบัการตรวจตามขัน้ตอน และหากอาการป่วยนัน้เขา้ไดก้บัโรคใน

ระบบทางเดินหายใจควรงดเขา้รว่มประชมุทนัที 

4. หากสงัเกตเห็นผูร้ว่มประชมุมีอาการ ไอ จาม มีนํา้มกู ผิดปกติ ควรแนะนาํใหผู้ม้อีาการติดตอ่เจา้หนา้ท่ี เพ่ือรบัการ

ตรวจรกัษาตามขัน้ตอน และขอรบัหนา้กากอนามยัมาสวมใส่ 

5. หลีกเล่ียงการอยูใ่กลช้ดิกบัผูป่้วย โดยเฉพาะอยา่งยิง่ผูป่้วยท่ีมีอาการในระบบทางเดินหายใจท่ีไมป้่องกนัตนเอง 
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(ส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 8) 
ขัน้ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด (มหาชน)วันที่ 27 เมษายน 2563 

 

     ผู้ถือหุ้น บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ ากัด 
((((มหาชน) 

มาด้วยตนเอง ผู้ได้รับมอบฉนัทะ 

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง (เร่ิม 12.00 น.) โต๊ะมาลงทะเบียนผู้ รับมอบฉนัทะ (เร่ิม 12.00 น.) 

แสดงบตัรประจ าตวั ตรวจหนังสือมอบฉนัทะ 

 แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน 
 แสดงส าเนาบัตรประจ าตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซ่ึงรับรองส าเนาถูกต้อง 

ลงนามในใบลงทะเบียน พร้อมรับบตัรลงคะแนน 

เข้าห้องประชมุ 

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.) 

ประธานเสนอวาระการประชมุตามล าดบั 

กรณีที่มีผู้ ต้องการคดัค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆให้ยกมอืและกรอกบตัรลงคะแนน  (ส าหรับผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง) 

เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผู้คดัค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน 

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนตอ่ที่ประชมุ 

เร่ิมลงทะเบียนเวลา 12:00น 


