บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วันที  ่ 2 เมษายน 2564
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
2. รายงานประจ�ำปี 2563 (QRCODE)
3. ประวัตกิ รรมการทีค่ รบก�ำหนดตามวาระซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อกี วาระ และคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัทฯ
4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ
5. ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 และแผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์
สีลม

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้ก�ำหนดนัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ
เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่
3 สิงหาคม 2563 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
ทั้งนี้ ได้แนบส�ำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563 ซึ่งเป็นรายงาน
ผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้
แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2
1

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี
แห่งบริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้

ปี 2563

(ล้านบาท)
ปี 2562

1,958.5

1,954.2

43.4

68.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,915.1

1,885.8

รายได้รวม

1,572.6

2,078.0

ค่าใช้จ่ายรวม

1,467.8

2,017.5

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

21.1

12.3

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิสำ�หรับปี

84.0

48.5

		
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท )

0.07

0.04

ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้
แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งปรากฏมี
ผลก�ำไรสุทธิเท่ากับ 84.0 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรสุทธิหุ้นละ 0.07 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่ส�ำคัญในอนาคต
อันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท เป็นจ�ำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 89.69 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 107
ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2563 ทั้งนี้ เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563 และก�ำไรสะสมบางส่วน และเนื่องจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจ�ำนวนเงินปันผล
44.847 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 ดังนั้น หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 อนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอมาในครั้งนี้ บริษัทฯ ก็จะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงิน
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินจ�ำนวน 44.847 ล้านบาท ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2564
2
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รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2561-2563

2563

2562

2561

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)

0.08

0.04

0.03

1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงาน

0.04

0.04

-

2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำ�เนินงาน

0.04

-

0.03

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) (**)

89.69

45.30

33.97

คิดเป็นร้อยละของกำ�ไรสุทธิ (*)

107

93

102

* การจ่ายเงินปันผลในครัง้ นีเ้ ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ โดยยึดหลักเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีโดยจะต้อง
อยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
2. ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัทฯ บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 1
ตรงกันข้าม หากบริษัทฯ ไม่มีความต้องการเงินทุนเพื่อขยายงาน บริษัทฯ ก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราตามที่ระบุไว้ในข้อ 1
ก็ได้ตามที่เห็นว่าเหมาะสม ทั้งนี้ การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ
ทัง้ นี้ การจ่ายเงินปันผลจะไม่ทำ� ให้มผี ลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษทั ฯ อย่างมีนยั ส�ำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบ
ด้วย ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องช�ำระหนี้ของบริษัทฯ และปัจจัย
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
และจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบของบริษัทฯ
** ส�ำหรับเงินปันผลจ่ายของปี 2561, 2562 และ 2563 จ่ายจากก�ำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20  

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที่ 20 ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของ
กรรมการที่มีอยู่ในขณะนั้นโดยสับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี ดังนั้น
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
   

1) นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์           
2) นายคมกริช ประชากริช          
3) นายหลี่ เจี่ยน หง                     

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ

บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับ
ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน บริษัทฯ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการ
เสนอเรื่องที่เห็นว่าส�ำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจ�ำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ
ก�ำหนดไว้นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด  
3
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คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจาก
ต�ำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้น�ำและ
วิสยั ทัศน์ทเ่ี หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษทั ฯ รวมทัง้ การปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นฐานะกรรมการทีผ่ า่ นมาปรากฏผลเป็นทีน่ า่ พอใจ
อย่างยิง่ อีกทัง้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่า กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีบ่ ริษทั ฯ
ก�ำหนด สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง แม้จะมีกรรมการ 2 คนคือ นายทวีศักดิ์
เสนาณรงค์ และนายคมกริช ประชากริช จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เมื่อบริษัทฯ ได้พิจารณาถึงความรู้ความ
สามารถและประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการอิสระ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญ
เติบโตให้กับบริษัทฯ เป็นส�ำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ  อย่างไรก็ตาม บริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ กรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ จิ ารณา
คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเรื่อง “โครงสร้างการ
ถือหุ้นและการจัดการ” ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2
ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้
แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 จากบริษทั ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด เป็นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ประจ�ำปี 2564 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าส�ำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็น
ที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 2562-2564
สำ�นักงาน
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ปี)

2564 (ปีที่เสนอ)

2563

2562

อี วาย

อี วาย

อี วาย

อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
(ปีที่ 4)
(ปีที่ 3)
(ปีที่ 2)
1,240,000

1,240,000

1,240,000

ตามที่เกิดขึ้นจริง

6,730

8,353
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เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่า
ตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

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

        นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็น
พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีกเป็นดังนี้
นายฟาง จิน หลง
นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช

60,000  บาท/เดือน
32,000  บาท/เดือน

ส�ำหรับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2564 นัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่แล้ว
คือ ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะ
กรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2564 เป็นดังนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็น
พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจ�ำปี 2564 เป็นดังนี้
นายฟาง จิน หลง
นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช         

60,000  บาท/เดือน
32,000  บาท/เดือน  

เนื่องจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ปรากฏมีก�ำไรสุทธิ 84.0 ล้านบาท คณะ
กรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 89.69 ล้านบาท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ�ำเหน็จให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของ
เงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบ�ำเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 448,470 บาท โดยมอบ
ให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
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ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2562 - ปี 2564

							
ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2564

ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2563

(บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2562

- ประธานกรรมการบริษัทฯ

30,000

30,000

30,000

- ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000

30,000

30,000

- กรรมการท่านอื่น

25,000

25,000

25,000

- กรรมการที่ได้รับค่าตอบแทนพิเศษ
     1. นายฟาง จิน หลง
     2. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช

60,000
32,000

60,000
32,000

60,000
32,000

ร้อยละ 0.5
ของเงินปันผลจ่าย
เป็นเงิน  448,470 บาท

ร้อยละ 0.5
ของเงินปันผลจ่าย
เป็นเงิน  226,500 บาท

ร้อยละ 0.5
ของเงินปันผลจ่าย
เป็นเงิน  169,875 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- เงินบำ�เหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนอื่น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น  หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้บุคคล
อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับ
หนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 6 และจัดส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้แก่เลขานุการบริษัทฯ ก่อนเริ่ม
การประชุม     
อนึ่ง บริษัทฯ ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 และสิทธิในการรับเงินปันผล
ในวันที่ 18 มีนาคม 2564
			
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
__________________________________
( นายสาธิต  โกศินานนท์ )
เลขานุการบริษัทฯ
โดยค�ำสั่งของคณะกรรมการ
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เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563
วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 1)

******************************
ประชุม ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เนื่องจากนายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ที่จะท�ำหน้าที่ประธานที่ประชุมขอลาประชุม นายชรินทร์
หาญสืบสาย รองประธานกรรมการจึงท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 40 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นได้ 57,323,172
หุ้น และมอบฉันทะมาจ�ำนวน 28 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นได้ 775,523,804 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะ
มาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจ�ำนวน 68 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 832,846,976 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.28 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์
ออกเสียงทั้งหมดจ�ำนวน 1,121,175,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว  จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปี 2563
หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 15 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นได้ 176,906 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีก 1 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นได้ 2 หุ้น ท�ำให้รวม
เป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 84 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 833,023,884 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 74.30 ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิ์ออกเสียงทั้งหมด
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทฯ กล่าวแนะน�ำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

     

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจ�ำนวน  6 คน คือ
1. นายชรินทร์ หาญสืบสาย
รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
2. นายคมกริช ประชากริช        ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายธวัช ผลความดี      
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4. นายวิน วิริยประไพกิจ       กรรมการ
5. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช        กรรมการ
6. นายหลี่ เยะ เหวิน      
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่ลาประชุม มีจ�ำนวน 3 คน คือ
1. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์         ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายฟาง จิน หลง
      กรรมการ
3. นายหลี่ เจี้ยน หง                   กรรมการ
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  มีจ�ำนวน 2 คน คือ
1. นายทวี ชัชวาลา
     รองกรรมการผู้จัดการ
2. นายสาธิต โกศินานนท์      รองกรรมการผู้จัดการ-ผู้บริหารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษัทฯ
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด ที่เข้าร่วมประชุม คือ
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชี
2. นางสาวปัทมา วันประสิทธิ์พร     
    

ผู้แทนสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย
1. คุณนฤมล อมรมนัสวงศ์

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการ
ประชุม ดังนี้
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�ำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือ
ว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
   
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก
ให้ลงคะแนนลับ  
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่มีผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนั้น
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนน
เสียงตามความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
เพื่อน�ำไปตรวจนับ
- ส�ำหรับการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ�ำนวนเสียงทั้งหมด
ที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจ
มีจ�ำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจ�ำนวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในห้องประชุม ทั้งนี้ ส�ำหรับรายละเอียด
ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนปิดการประชุม
หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562		
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2562 รายละเอียดตามส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งไปยังผูถ้ ือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน
2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
มติที่ประชุม

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง

เห็นด้วย

        832,884,284

99.98

ไม่เห็นด้วย

              128,300

0.02

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2562

ประธานฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับกิจการของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2562 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือ
รายงานประจ�ำปี 2562 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ
ว่า บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดีและความรับผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยร้ายแรงที่บั่นทอนองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนั้น ในปี 2558 บริษัทฯ จึง
ได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานุการ โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้มีการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน และน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริต
และคอร์รัปชั่นไปปฏิบัติใช้อย่างเป็นระบบ รวมทั้งได้มีการยื่นขอรับรองเพื่อเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบัติฯ เมื่อวันที่ 15
ธันวาคม 2560 จนกระทั่งในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบัติฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิก
ของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  และได้ด�ำเนินมาตรการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
หลังจากนั้นเลขานุการฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 ให้แก่ที่ประชุม
ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการ
เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2562     
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2562 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
วาระนีม้ ผี ถู้ อื หุน้ สอบถามเรือ่ งงบการเงิน บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดในมือลดลงจากปีกอ่ น 277 ล้านบาท เหลือ 60 ล้านบาท
เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงเลือกถือเงินสดน้อยลงในสถานการณ์เช่นนี้ และบริษัทฯ มีการบริหารจัดการปริมาณสินค้าคงเหลือที่เพิ่ม
ขึ้นอย่างไร   นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าในช่วงปลายปี 2562 บริษัทฯ มีการน�ำเข้าวัตถุดิบล็อตใหญ่จากต่างประเทศ ได้จ่าย
9

บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
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เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ช�ำระค่าวัตถุดิบดังกล่าว จึงท�ำให้ปริมาณเงินสดลดลง และท�ำให้ปริมาณสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน
ทั้งนี้ เป็นการเตรียมวัตถุดิบเพื่อรองรับยอดขายในไตรมาสแรกของปี 2563 ต่อจากนั้นผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมถึงค่าวัสดุโรงงาน
และอะไหล่จ่ายล่วงหน้าที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 ล้านบาทจากปีก่อนว่ามีสาเหตุจากอะไร   นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่า ส�ำหรับ
ค่าวัสดุโรงงานและอะไหล่จ่ายล่วงหน้า เนื่องจากต้องมีการสั่งจากต่างประเทศในจ�ำนวนที่สั่งมากพอส�ำหรับใช้ในการผลิตจึงต้อง
มีการจ่ายเงินล่วงหน้าเพื่อท�ำการสั่งซื้อ หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ประชุม

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง

เห็นด้วย

        832,885,384

99.98

ไม่เห็นด้วย

              128,300

0.02

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

วาระที่ 4 รับทราบรายงานสรุปโครงการซือ้ หุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน
เพือ่ เป็นการบริหารสภาพคล่องส่วนเกินให้เกิดประโยชน์สงู สุด และเพิม่ อัตราผลตอบแทนให้แก่ผถู้ อื หุน้ บริษทั บางสะพาน
บาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) ได้ด�ำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน โดยท�ำการซื้อในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ระหว่างวันที่ 10 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 9 กรกฎาคม 2563 โดยก�ำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน 11.5 ล้านบาท และมีจ�ำนวนหุ้นที่
ซื้อคืนตามโครงการไม่เกิน 11,325,000 หุ้น คิดเป็นจ�ำนวนร้อยละ 1.00 ของหุ้นที่จ�ำหน่ายได้แล้วทั้งหมด  ซึ่งโครงการซื้อหุ้นคืน
ดังกล่าวได้สิ้นสุดลงในวันที่ 2 มีนาคม 2563 โดยที่บริษัทฯ ได้ซื้อหุ้นคืนรวมทั้งสิ้น 11,325,000 หุ้น มีมูลค่ารวม 9,955,745 บาท
ในการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าเหตุใดจึงไม่ส�ำรองเงินสดไว้ใช้ในการด�ำเนินธุรกิจมากกว่าการน�ำเงินมาซื้อหุ้น
คืน  นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าโครงการดังกล่าวท�ำเพื่อบริหารสภาพคล่องส่วนเกินของบริษัทฯ และปริมาณที่ซื้อหุ้นคืนเพียง
1% ซึ่งใช้เงินไม่มากจึงไม่กระทบกับสภาพคล่องของบริษัทฯ   นายสาธิต โกศินานนท์ ได้กล่าวเสริมว่า การซื้อหุ้นคืนนอกจากจะ
ช่วยเพิ่มอัตราผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นแล้วยังเป็นการส่งสัญญาณให้กับตลาดว่าบริษัทฯ มองว่าราคาหุ้นน่าจะสูงกว่าที่เป็นอยู่ใน
ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ จะมีการท�ำโครงการซื้อหุ้นคืนอีกหรือไม่เพราะเห็นว่ามีประโยชน์ดีมาก  นายหลี่ เยะ
เหวิน ชี้แจงว่าทางคณะกรรมการบริษัทฯ จะได้มีการประชุมสรุปผลของโครงการซื้อหุ้นคืนนี้และอาจมีการพิจารณาท�ำเพิ่มเติมอีก
ถ้าเห็นว่ามีประโยชน์   หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานสรุปโครง
การซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน     
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานรายงานสรุปโครงการซื้อหุ้นคืนเพือ่ บริหารทางการเงิน     
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
ซึง่ ปรากฏมีผลก�ำไรสุทธิเท่ากับ 48.5 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรสุทธิหนุ้ ละ 0.04 บาท และโดยทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนการลงทุนทีส่ ำ� คัญ
ในอนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เพื่อ
พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจ�ำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 45.3 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็น
ร้อยละ 93 ของก�ำไรสุทธิส�ำหรับปี 2562 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2562 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ
ได้มีมติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
ประจ�ำปี 2562
      ในวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนิน
งานประจ�ำปี 2562 และการงดจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย
   
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2562 และการงดจ่ายเงิน
ปันผลงวดสุดท้ายตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ประชุม

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง

เห็นด้วย

        832,885,484

99.98

ไม่เห็นด้วย

              128,300

0.02

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อ
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ�ำปีหมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในครั้งนี้ จึงมี
กรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
1) นายฟาง จิน หลง            
กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม   
2) นายหลี่ เยะ เหวิน                        กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการผุ้มีอ�ำนาจลงนาม  
3) นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช                กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับ
ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่อง
ที่เห็นว่าส�ำคัญและเป็นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจ�ำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก�ำหนดไว้นั้น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คณะกรรมการบริษทั ฯ ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ว่ นได้เสียได้พจิ ารณากลัน่ กรองแล้วเห็นว่า กรรมการทีต่ อ้ งออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฏผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
อีกทัง้ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแล้วว่า กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชือ่ เป็นกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้วนตามทีบ่ ริษทั ฯ ก�ำหนด
สามารถที่จะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
  
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ กรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ จิ ารณา
คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี
2561 ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว
ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. นายนายฟาง จิน หลง
มติที่ประชุม

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง

เห็นด้วย

        796,895,584

95.66

ไม่เห็นด้วย

              128,300

0.02

งดออกเสียง

          36,000,000

4.32

บัตรเสีย
2. นายหลี่ เยะ เหวิน
มติที่ประชุม

		

กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม

-

-

กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และกรรมการผุ้มีอ�ำนาจลงนาม  
ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง

เห็นด้วย

        801,395,584

96.20

ไม่เห็นด้วย

              128,300

0.02

งดออกเสียง

          31,500,000

3.78

บัตรเสีย

-
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

3. นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช               กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
มติที่ประชุม

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง

เห็นด้วย

        832,895,584

99.98

ไม่เห็นด้วย

              128,300

0.02

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ   นางสาว
อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ  นางสาววธู ขยันการนาวี ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423  แห่งบริษทั ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าส�ำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563 เป็นจ�ำนวน
เงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
และก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2563 ตามที่เสนอ
ข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ประชุม

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง

เห็นด้วย

        832,895,584

99.98

ไม่เห็นด้วย

              128,300

0.02

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

วาระที่ 8 พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานขอให้เลขานุการบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้
ตามทีท่ ปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2562 เมือ่ วันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มมี ติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ
30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ                30,000 บาท/เดือน
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ
25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี้ ได้มีมติอนุมัติให้กรรมการ 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็น
พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนเพิ่มขึ้นอีกเป็นดังนี้
นายฟาง จิน หลง
นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช

  

60,000  บาท/เดือน
32,000  บาท/เดือน

ส�ำหรับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2563 นั้นเพื่อให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี คณะ
กรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับ
ปีที่แล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2563 เป็นดังนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ
30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ                30,000 บาท/เดือน
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ
25,000 บาท/เดือน
นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็น
พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจ�ำปี 2563 เป็นดังนี้
นายฟาง จิน หลง
         
นายอนุวัต   ชัยกิตติวนิช                

60,000  บาท/เดือน
32,000  บาท/เดือน                     

เนื่องจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ปรากฏมีก�ำไรสุทธิ 48.5 ล้านบาท คณะ
กรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 45.3 ล้านบาท
ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเงินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินบ�ำเหน็จให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบ�ำเหน็จ
กรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 226,500 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ในการพิจารณาวาระนี้ ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องคุณฟาง จิน หลง มีหน้าที่รับผิดชอบเพิ่มขึ้นนั้น มีอะไรบ้าง เพราะดูจาก
จ�ำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี2562 เข้าประชุมเพียง 3 ครั้งจากที่มีจัดประชุม 12 ครั้ง ขอค�ำอธิบายว่ามีความเหมาะสมกับการรับ
ค่าตอบแทนส่วนเพิ่มเป็นรายเดือนหรือไม่   นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าคุณฟาง จิน หลง เป็นผู้ทีมีความเชี่ยวชาญและมีประสบ
การณ์ในธุรกิจเหล็กมาอย่างยาวนาน ถึงแม้วา่ จะไม่ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการก็ยงั คอยเป็นทีป่ รึกษาให้กบั บริษทั ฯ เป็นอย่างดี
ทั้งในเรื่องของการสั่งซื้อบิลเล็ต สถานการณ์เหล็กโลก มีการประชุมทางไกลกันโดยตลอด หลังจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม
อีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2563
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2563 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2562 ได้อนุมัติไว้แล้วและอนุมัติการจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ประชุม

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง

เห็นด้วย

        832,895,584

99.98

ไม่เห็นด้วย

              128,300

0.02

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

        ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสามของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด        
           ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่องสถานการณ์โควิดทีผลกระทบกับบริษัทฯ หรือไม่ อย่างไรกับการน�ำเข้าวัตถุดิบ และมีผลกระทบ
ด้านอื่นหรือไม่ นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชี้แจงว่าสถานการณ์โควิทไม่มีผลกระทบกับธุรกิจของบริษัทฯ และธุรกิจเหล็ก แต่อาจจะมี
ผลกระทบต่อเรื่องการน�ำเข้าวัตถุดิบบ้าง ต่อจากนั้นไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

(นายชรินทร์ หาญสืบสาย)    
ประธานที่ประชุม     

(นายสาธิต  โกศินานนท์)
เลขานุการบริษัทฯ
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติกรรมการที่ครบก�ำหนดตามวาระ
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกวาระ
1. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3)

			
					
อายุ
85 ปี                                                                                       
ต�ำแหน่ง
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทฯ
16 ปี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ
ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน             
ไม่มี
คุณวุฒิการศึกษา
                        - ปริญญาสถาบันศิลป์ โรม อิตาลี
   - ปริญญาศิลปบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร
         - ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
   - ปริญญาบัตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. 29)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004)
                                                   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน
  
2544-ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
       
2542-2556  
กรรมการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
           2542-2556    กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน)
          2542-2554    กรรมการ บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
การด�ำรงด�ำแหน่งเป็นกรรมการ/
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทอื่น
           - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :  กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
      
      
- กิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
1/13  ครั้ง
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563      0/1    ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564  :
• เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

2. นายคมกริช ประชากริช
อายุ
ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน       
คุณวุฒิการศึกษา

56 ปี                                                                                                 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
9 ปี
ไม่มี

ไม่มี
- ประกาศนียบัตรการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ       - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 96/2012)
                                                      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตร Audit Committee Program (ACP รุ่นที่ 40/2012)
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน
2540-ปัจจุบัน กรรมการและหุ้นส่วนส�ำนักงาน บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ�ำกัด
                               
2534-ปัจจุบัน       กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธรรมนาถ จ�ำกัด
                               
2554-ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
                               
2554-2563       กรรมการ บริษัท บี.เอส. เมทัล จ�ำกัด
                                               2554-2563
กรรมการ บริษัท สหวิริยาพาณิชย์ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด  
                                               2536-2540      กรรมการ บริษัท ส�ำนักงาน พงษ์ธร คมกริช จ�ำกัด
การด�ำรงด�ำแหน่งเป็นกรรมการ/
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทอื่น             
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   :  บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
                      
:  บริษัท เอ.พี.เค ออดิท จ�ำกัด
      
:  บริษัท ธรรมนาถ จ�ำกัด
- กิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
13/13  ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ       
5/5      ครั้ง
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563    1/1      ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564  :
• เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

3. นายหลี่ เจี้ยน หง
อายุ
ต�ำแหน่ง
  
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน                 
คุณวุฒิการศึกษา

50 ปี
กรรมการ1
14 ปี
ร้อยละ 6.42 (72,000,000 หุ้น)

ไม่มี
Master of Science in Engineering Business Management, The University of
Warwick (UK)
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ ไม่มี
ประสบการณ์ท�ำงาน
   2547-ปัจจุบัน Project Manager, Heng Huei Construction Development
                       2544-2547
Sales Assistant Manager, Runtop Inc.
การด�ำรงด�ำแหน่งเป็นกรรมการ/
   - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทอื่น
              - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี
   - กิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
0/13  ครั้ง
						 2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563  
0/1    ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564  :
• เป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต�ำแหน่งกรรมการเนื่องจากครบวาระ จึงถือได้ว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียธรรมดาในการพิจารณาวาระ
การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบก�ำหนดออกจากต�ำแหน่งตามวาระ
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่  4)

1. นายชรินทร์ หาญสืบสาย
อายุ
ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน               
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา

76  ปี
กรรมการอิสระ และ รองประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
16 ปี
ไม่มี

ไม่มี
อยู่บ้านเลขที่ 86 ซอยสิรินธร 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ
- ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ University of Wisconsin - Madison, U.S.A.
- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง (นบส. 1 รุ่นที่ 18) ส�ำนักงาน ก.พ.
- ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบริหารภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นที่ 2)
  
     สถาบันพระปกเกล้า
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ     - หลักสูตรประกาศนียบัตร Director Accreditation Program (DAP รุ่นที่ 26/2004)
                  
     สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Certification Program  
                                                      (DCP รุ่นที่ 101/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ประสบการณ์ท�ำงาน
2550-ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
             
2548-2551
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการค้าระหว่างประเทศสถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)
             
2546-2551      ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ
กลาง
            
2547-2547  
ผู้ตรวจราชการกระทรวงพาณิชย์ (ระดับ 10) โฆษกประจ�ำกระทรวงพาณิชย์
            
2545-2547
ที่ปรึกษาการพาณิชย์ระดับ 10
           
2543-2544       รองอธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์
           
2539-2543
รองอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์
การด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการ/
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทอื่น
    
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :  บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2563
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
13/13  ครั้ง
				
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ       
5/5     ครั้ง
								 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563  
1/1      ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564  : ไม่มี
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) เท่ากับ ข้อก�ำหนดขั้นต�่ำของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ต้องถือหุ้นไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ  ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทฯ
หรือบริษัทย่อย
4. ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท
		 (ก) ลักษณะความสัมพันธ์           
• ความสัมพันธ์ในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ    
				 - ลักษณะความสัมพันธ์ : ผูส้ อบบัญชี ผูใ้ ห้บริการทางวิชาชีพอืน่ เช่น ทีป่ รึกษากฎหมาย ทีป่ รึกษาทางการเงิน ผูป้ ระเมิน
  ราคาทรัพย์สิน เป็นต้น
- ระดับนัยส�ำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ
- กรณีผู้สอบบัญชี : ห้ามทุกกรณี
- กรณีเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่น : มูลค่ารายการเกิน 2 ล้านบาทต่อปี
• ความสัมพันธ์ทางการค้า/ทางธุรกิจ (ใช้แนวทางในท�ำนองเดียวกับข้อก�ำหนดว่าด้วยการท�ำรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันของตลาด
หลักทรัพย์ฯ)
- ลักษณะความสัมพันธ์ : ก�ำหนดครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท ได้แก่ รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการ
เช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการที่เกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- ระดับนัยส�ำคัญที่เข้าข่ายไม่อิสระ : มูลค่าราย > 20 ล้านบาท หรือ > 3% ของ Net Tangible Assets (NTA) ของ
บริษทั ฯ แล้วแต่จำ� นวนใดจะต�ำ่ กว่า ทัง้ นี้ ในการพิจารณามูลค่ารายการให้รวมรายการทีเ่ กิดขัน้ ในระหว่าง 6 เดือนก่อนวันทีม่ กี ารท�ำรายการ
ในครั้งนี้ด้วย       
		 (ข) กรณีที่มีลักษณะความสัมพันธ์ตาม (ก) กับนิติบุคคล บุคคลที่ถือว่าเข้าข่ายไม่อิสระ ได้แก่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และผู้มีอ�ำนาจ
ควบคุม
		 (ค) ก�ำหนดช่วงเวลาที่ห้ามมีความสัมพันธ์ตาม (ก) และ (ข) : ปัจจุบัน และ 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง     
		 (ง) ข้อยกเว้น : กรณีมีเหตุจ�ำเป็นและสมควรซึ่งมิได้เกิดขึ้นอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
อาจมีความสัมพันธ์เกินระดับนัยส�ำคัญที่ก�ำหนดในระหว่างด�ำรงต�ำแหน่งก็ได้ แต่ต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อน และมติที่ได้
ต้องเป็นมติเอกฉันท์  
5. ไม่เป็นกรรมการทีไ่ ด้รบั แต่งตัง้ ขึน้ เพือ่ เป็นตัวแทนของกรรมการบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูถ้ อื หุน้ ซึง่ เป็นผูเ้ กีย่ วข้องกับผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ของบริษัท    
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�ำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตาม 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ ให้ตัดสินใจในการด�ำเนินกิจการของบ
ริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อย ล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์
คณะ (Collective Decision) ได้
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ค�ำชี้แจงเกี่ยวกับหนังสือมอบฉันทะในการประชุม

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5 )

ด้วยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ออกประกาศเรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550 ก�ำหนด
แบบของหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจ�ำกัดว่าให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งใน 3 แบบที่แนบมาพร้อมนี้
แต่อย่างไรก็ตาม เพือ่ ให้มผี ถู้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมได้ หากท่านในฐานะผูถ้ อื หุน้ ไม่อาจเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2564 ได้ และมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ขอให้ท่านท�ำหนังสือมอบฉันทะ โดยให้เลือก
ใช้แบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวใน 3 แบบตามแนบ ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดเตรียมมาให้ท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ โดยโปรดกรอกข้อความ
ลงในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวให้ถูกต้องครบถ้วน และส่งกลับมายังบริษัทฯ ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจักเป็นพระคุณยิ่ง

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ�ำตัว
ประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
    1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
         (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
          (ข) ส�ำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส�ำเนาถูกต้อง
     (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
(ข) ส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(ข) ส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้
เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้นำ� ความในข้อ 1. และ 2. มาใช้บงั คับโดยอนุโลมกับผูถ้ อื หุน้ หรือผูเ้ ข้าร่วมประชุมซึง่ มิได้มสี ญ
ั ชาติไทย หรือซึง่ เป็นนิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามกฎหมาย
ต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคล
นั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัดอ�ำนาจในการลงลายมือชื่อ
ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
(ข) เอกสารทีม่ ไิ ด้มตี น้ ฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดท�ำค�ำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผแู้ ทนนิตบิ คุ คล
นั้นรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
หมายเหตุ ส�ำหรับเอกสารที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องน�ำมาแสดงในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ทางบริษัทฯ จะไม่ขอเอกสารอื่นใดเพิ่ม
เติมนอกจากที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น
งดแจกของช�ำร่วย เพือ่ ให้สอดคล้องกับแนวทางทีห่ น่วยงานก�ำกับดูแลรณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของช�ำร่วยในงานประชุมผูถ้ อื หุน้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่_____________________________________
วันที่________เดือน___________________พ.ศ. 2564
(1) ข้าพเจ้า____________________________________________________________สัญชาติ____________________
อยูบ่ า้ นเลขที_่ _________________________ถนน__________________________ต�ำบล/แขวง___________________________
อ�ำเภอ/เขต___________________________จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์______________________
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม_______________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ_____________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ___________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1.____________________________________________________________________อายุ_________________ปี
อยูบ่ า้ นเลขที_่ _________________________ถนน__________________________ต�ำบล/แขวง___________________________
อ�ำเภอ/เขต__________________________จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์______________________หรือ
2.____________________________________________________________________อายุ_________________ปี
อยูบ่ า้ นเลขที_่ _________________________ถนน__________________________ต�ำบล/แขวง___________________________
อ�ำเภอ/เขต__________________________จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์______________________หรือ
3.____________________________________________________________________อายุ_________________ปี
อยูบ่ า้ นเลขที_่ _________________________ถนน__________________________ต�ำบล/แขวง___________________________
อ�ำเภอ/เขต__________________________จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์_________________________
คนหนึ่งคนใดเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี
2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวง
สีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระท�ำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ
ลงชื่อ_____________________________ผู้มอบฉันทะ
      (_____________________________)
ลงชื่อ_____________________________ผู้รับมอบฉันทะ
      (_____________________________)
ลงชื่อ_____________________________ผู้รับมอบฉันทะ
      (_____________________________)
ลงชื่อ_____________________________ผู้รับมอบฉันทะ
      (_____________________________)
หมายเหตุ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่_____________________________________
วันที่________เดือน___________________พ.ศ. 2564
(1) ข้าพเจ้า____________________________________________________________สัญชาติ____________________
อยูบ่ า้ นเลขที_่ _________________________ถนน__________________________ต�ำบล/แขวง___________________________
อ�ำเภอ/เขต___________________________จังหวัด____________________________รหัสไปรษณีย์______________________
(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำ�นวนทั้งสิ้นรวม_______________________หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ_____________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ___________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ__________________________เสียง
(3) ขอมอบฉันทะให้
1.____________________________________________________________________อายุ_________________ปี
อยูบ่ า้ นเลขที_่ _________________________ถนน__________________________ต�ำบล/แขวง___________________________
อ�ำเภอ/เขต__________________________จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์______________________หรือ
2.____________________________________________________________________อายุ_________________ปี
อยูบ่ า้ นเลขที_่ _________________________ถนน__________________________ต�ำบล/แขวง___________________________
อ�ำเภอ/เขต__________________________จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์______________________หรือ
3.____________________________________________________________________อายุ_________________ปี
อยูบ่ า้ นเลขที_่ _________________________ถนน__________________________ต�ำบล/แขวง___________________________
อ�ำเภอ/เขต__________________________จังหวัด__________________________รหัสไปรษณีย์_________________________
4. นายชรินทร์ หาญสืบสาย รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 76 ปี อยู่บ้านเลขที่ 86 ซอย
สิรินธร 2 แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:00 น. ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม
กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
1.   วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
		
2.   วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัทฯ ประจำ�ปี 2563
						  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
3.   วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี  สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
						  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
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4.   วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
						  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
5.   วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
    การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
    การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1.  ชื่อกรรมการ            นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
2.  ชื่อกรรมการ            นายคมกริช ประชากริช
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
3.  ชื่อกรรมการ            นายหลี่ เจี่ยน หง                                  
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
6.   วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
		
7.   วาระที่ 7  พิจารณากำ�หนดค่าตอบแทนกรรมการ
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย   
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียง
นั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมี
การพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด
ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำ�ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือ
มอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำ�เองทุกประการ
ลงชื่อ_____________________________ผู้มอบฉันทะ
      (_____________________________)
ลงชื่อ_____________________________ผู้รับมอบฉันทะ
      (_____________________________)
ลงชื่อ_____________________________ผู้รับมอบฉันทะ
      (_____________________________)
ลงชื่อ_____________________________ผู้รับมอบฉันทะ
      (_____________________________)
หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จำ�นวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำ�ต่อแบบ
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
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ใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำ�กัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ประชุม ณ ห้องคริสตัลบอลรูม
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
 วาระที_่ ___________________เรื่อง_______________________________________________________
 (ก) ให้ผ้รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
 วาระที_่ ___________________เรื่อง_______________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
 วาระที_่ ___________________เรื่อง_______________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
 วาระที_่ ___________________เรื่อง_______________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
 วาระที_่ี ___________________เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)
ชื่อกรรมการ________________________________________________________________
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ________________________________________________________________
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ________________________________________________________________
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ________________________________________________________________
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ________________________________________________________________
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
ชื่อกรรมการ________________________________________________________________
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบทีใ่ ช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน ( Custodian ) ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที_่ ___________________________________
วันที_่ _______เดือน__________________พ.ศ. 2564
(1) ข้าพเจ้า________________________________________________________________________________
ส�ำนักงานตัง้ อยูเ่ ลขที_่ _________________ถนน________________________ต�ำบล/แขวง_________________________
อ�ำเภอ/เขต___________________________จังหวัด___________________________รหัสไปรษณีย_์ ________________
ในฐานะผูป้ ระกอบธุรกิจเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ (Custodian) ให้กบั ____________________________________________
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
โดยถือหุน้ จ�ำนวนทัง้ สิน้ รวม____________________หุน้ และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ____________________เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ__________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________เสียง
หุ้นบุริมสิทธิ________________________หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ_______________________เสียง
(2) ขอมอบฉันทะให้
		
 1. _________________________________________________________อายุ_________________ปี
อยู่บ้านเลขที_่ _______________________ถนน________________________ต�ำบล/แขวง________________________
อ�ำเภอ/เขต________________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย_์ ___________________หรือ
		
 2. _________________________________________________________อายุ_________________ปี
อยู่บ้านเลขที_่ _______________________ถนน________________________ต�ำบล/แขวง________________________
อ�ำเภอ/เขต________________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย_์ ___________________หรือ
		
 3. _________________________________________________________อายุ_________________ปี
อยู่บ้านเลขที_่ _______________________ถนน________________________ต�ำบล/แขวง________________________
อ�ำเภอ/เขต________________________จังหวัด________________________รหัสไปรษณีย_์ ___________________หรือ
		
 4. นายชรินทร์ หาญสืบสาย รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ อายุ 76 ปี อยูบ่ า้ นเลขที่ 86 ซอยสิรนิ ธร 2
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคริสตัล
บอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
		
 มอบฉันทะตามจ�ำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
		
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
				  หุ้นสามัญ_________________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้_________________เสียง
				  หุ้นบุริมสิทธิ_______________หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้_________________เสียง
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด_________________เสียง
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(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
  
1.  วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
  
2.  วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
  
3.  วาระที่ 3   พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
  
4.  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
  
5.  วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
					  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
(1) ชื่อกรรมการ      นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
(2) ชื่อกรรมการ      นายคมกริช ประชากริช
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
(3) ชื่อกรรมการ      นายหลี่ เจี่ยน หง
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
  
6.  วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
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7.  วาระที่ 7  พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
(5) การลงคะแนนเสียงของผูร้ บั มอบฉันทะในวาระใดทีไ่ ม่เป็นไปตามทีร่ ะบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ถอื ว่าการลงคะแนน
เสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่
ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรือ่ งใดนอกเหนือจากเรือ่ งทีร่ ะบุไว้ขา้ งต้น รวมถึงกรณีทมี่ กี ารแก้ไขเปลีย่ นแปลงหรือเพิม่ เติมข้อ
เท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระท�ำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ใน
หนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระท�ำเองทุกประการ

ลงชือ่ ______________________________________ผูม้ อบฉันทะ
      (___________________________________)
ลงชือ่ ____________________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
      (___________________________________)
ลงชือ่ ____________________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
      (___________________________________)
ลงชือ่ ____________________________________ผูร้ บั มอบฉันทะ
      (___________________________________)
หมายเหตุ :
1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
(1) หนังสือมอบอ�ำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ด�ำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก
จ�ำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�ำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

28

ใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ประชุม ณ ห้องคริสตัลบอลรูม
โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ
สถานที่อื่นด้วย
 วาระที_่ _______________เรือ่ ง____________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			   เห็นด้วย.............เสียง      ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
 วาระที_่ _______________เรือ่ ง____________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			   เห็นด้วย.............เสียง      ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
 วาระที_่ _______________เรือ่ ง____________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			   เห็นด้วย.............เสียง      ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
 วาระที_่ _______________เรือ่ ง____________________________________________________________
 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
			   เห็นด้วย.............เสียง      ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
 วาระที		
่
เรื่อง เลือกตั้งกรรมการ ( ต่อ  )
ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________
			   เห็นด้วย.............เสียง      ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________
			   เห็นด้วย.............เสียง      ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________
			   เห็นด้วย.............เสียง      ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________
			   เห็นด้วย.............เสียง      ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________
			   เห็นด้วย.............เสียง      ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
ชื่อกรรมการ___________________________________________________________________
			   เห็นด้วย.............เสียง   ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
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ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุน้

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 7)

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุน้ เป็นการประชุมสามัญประจ�ำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีบริษัท
(1) การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ”
(2) คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ�ำนวนหุ้นได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ
ของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด จะเข้าชือ่ กันท�ำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผูถ้ อื หุน้ เป็นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้
แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่จะขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
(3) การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือที่อื่นตามที่คณะ
กรรมการจะก�ำหนด
ข้อ 38. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดท�ำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะ
เสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้ว
แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และโฆษณา
ค�ำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน
ข้อ 39. ผูถ้ อื หุน้ จะมอบฉันทะให้ผอู้ นื่ ออกเสียงแทนตนในการประชุมผูถ้ อื หุน้ ก็ได้ แต่การมอบฉันทะต้องท�ำเป็นหนังสือตามทีน่ ายทะเบียนก�ำหนด
และมอบให้แก่ประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการก�ำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�ำนวนหุ้นที่จ�ำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใดเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จ�ำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าประชุมไม่ครบองค์
ประชุมตามที่ก�ำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น
มิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม
ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม
ข้อ 41. ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ถ้าประธานกรรมการไม่มาเข้าประชุมจนล่วงเวลานัดไปแล้วครึง่ ชัว่ โมง ให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานในที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่มาเข้าประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือก
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
ข้อ 42. ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหุ้นว่าหุ้นหนึ่งหุ้นมีหนึ่งคะแนน มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีปกติ ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในทีป่ ระชุม
ออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ�ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลง
คะแนน
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญให้แก่บุคคลอื่น
(ข) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทฯ
(ค) การท�ำ  แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัทฯ ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ส�ำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้า
จัดการธุรกิจของบริษัทฯ หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งก�ำไรขาดทุนกัน
(ง) การเพิ่มทุน การลดทุนจดทะเบียน และการออกหุ้นกู้
(จ) การควบบริษัท และการเลิกบริษัท
ข้อ 43. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจ�ำปีพึงกระท�ำมี ดังนี้
      (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
      (2) พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีก�ำไรขาดทุน
      (3) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินก�ำไร
      (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
      (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี
     (6) พิจารณาเรื่องอื่นๆ
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มาตรการและแนวปฎิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
บริษัทฯ ก�ำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ตามมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของ
การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้
1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพือ่ เป็นการป้องกันและลดโอกาสเสีย่ งต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19  และเพือ่ สุขภาพ
อนามัยของผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุม
2. ส่งค�ำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้แก่บริษัทฯ ล่วงหน้า (ถ้ามี) มายังบริษัทฯ ถึงเลขานุการบริษัท บริษัท           
บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) เลขที่ 28/1 ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
หรือส่งทางอีเมล Sathit@bsbm.co.th
3. บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดสถานที่ประชุมเพื่อลดความแออัด เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1 เมตรในจุดคัดกรอง
จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้ลงทะเบียน จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุ
ไว้เพื่อประโยชน์ในการติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น เมื่อที่นั่งเต็มแล้วบริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
4. บริษทั ฯ ขอให้ผเู้ ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ปฎิบตั ติ ามมาตราการและแนวปฏิบตั ใิ นการจัดการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำ
ปี 2564 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้
• ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตอบแบบสอบเพื่อคัดกรองตนเองก่อนเข้าประชุม ในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วม
ประชุมรวมถึงบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน�้ำมูก เหนื่อยหอบ สูญเสียการรับรส จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุมทุก
กรณี แต่สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
• ผู้เข้าร่วมประชุมต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายด้วยเครื่องตรวจวัด (อุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศา
เซลเซียส) ณ จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุมที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ และต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และ
ท�ำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่บริษัทฯ จัดเตรียมบริการไว้ตามจุดต่างๆ
• บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนส�ำหรับการสอบถาม โดยผู้เข้าร่วมประชุมที่มีค�ำถามสามารถเขียนค�ำถามส่งให้
เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมจัดส่งค�ำถามแก่ประธานกรรมการบริษัทฯ ต่อไป
• หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีประกาศจากภาครัฐที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมผู้ถือ
หุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.bsbm.co.th หรือเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 9)

ขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2564 บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จ�ำกัด (มหาชน) วันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
ผู้ถือหุ้น บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
➞

จุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ และตอบแบบสอบถาม
➞
➞

เริ่มลงทะเบียนเวลา 12:00 น.
➞

ผู้ได้รับมอบฉันทะ
➞

มาด้วยตนเอง
➞

โต๊ะมาลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ (เริ่ม 12.00 น.)
➞

โต๊ะลงทะเบียนมาด้วยตนเอง (เริ่ม 12.00 น.)
➞

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
➞

แสดงบัตรประจ�ำตัว

แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน
◆ แสดงส�ำเนาบัตรประจ�ำตัวผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้อง
◆

➞

➞

ลงนามในใบลงทะเบียน พร้อมรับบัตรลงคะแนน
➞

เข้าห้องประชุม
➞

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.)
➞

ประธานเสนอวาระการประชุมตามล�ำดับ
➞

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน (ส�ำหรับผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง)
➞

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คัดค้านหรืองดออกเสียง และสรุปผลลงคะแนน
➞

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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