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วันที่  5 เมษายน 2565
เรื่อง

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
2. รายงานประจ�ำปี 2564 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบ QR CODE
3. ประวัตกิ รรมการทีค่ รบก�ำหนดตามวาระซึง่ ได้รบั การเสนอชือ่ กลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อกี วาระ
4. ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ และคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
5. แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
6. ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก, ข, และ ค ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก�ำหนด
8. ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. แบบฟอร์มการส่งค�ำถามล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2565
ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้ก�ำหนดนัดประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565  ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม
เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่
14 พฤษภาคม 2564 ได้มกี ารบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ รับรองรายงานการประชุม
ดังกล่าว
ทั้งนี้ได้แนบส�ำเนารายงานการประชุมดังกล่าวมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอรายงานกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564 ซึ่งเป็นรายงานผล
การด�ำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
ทัง้ นีโ้ ดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี 2564 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เพือ่ พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน
และงบก�ำไรขาดทุนประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท
ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
1
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ปี 2564
สินทรัพย์รวม

(ล้านบาท)
ปี 2563

1,969.7

1,958.5

83.4

43.4

ส่วนของผู้ถือหุ้น

1,886.3

1,915.1

รายได้รวม

1,396.7

1,572.6

ค่าใช้จ่ายรวม

1,306.8

1,467.9

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้

18.2

21.2

กำ�ไร (ขาดทุน) สุทธิสำ�หรับปี

72.1

84.0

หนี้สินรวม

กำ�ไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท )

0.06

0.07

ทัง้ นีโ้ ดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจ�ำปี 2564 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ : เนื่องจากผลการด�ำเนินงานของบริษัท ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่  31 ธันวาคม 2564 ซึ่งปรากฎมีผล
ก�ำไรสุทธิเท่ากับ 72.1 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรสุทธิหุ้นละ 0.06 บาท และโดยที่บริษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่ส�ำคัญในอนาคตอัน
ใกล้นี้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 เมษายน 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการ
จ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นจ�ำนวนเงินปันผลที่เสนอจ่ายทั้งสิ้น 56.1 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 78 ของก�ำไร
สุทธิส�ำหรับปี 2564 ทั้งนี้เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2564 ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทได้มีมติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564 ดังนั้น จึงไม่มีการจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ�ำปี 2564
รายละเอียดการจ่ายปันผล ปี 2562 - 2564

2564

2563

2562

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งปี (บาทต่อหุ้น)

0.05

0.08

0.04

1. เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำ�เนินงาน

0.05

0.08

0.04

2. เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำ�เนินงาน

-

-

-

56.05

89.69

45.30

78

107

93

รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) (**)
คิดเป็นร้อยละของกำ�ไรสุทธิ (*)
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*การจ่ายเงินปันผลในครัง้ นีเ้ ป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ฯ  โดยยึดหลักเพือ่ ประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้
ในระยะยาว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
1.บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลอย่างสม�่ำเสมอในอัตราเท่ากับร้อยละ 40-60 ของก�ำไรสุทธิประจ�ำปีโดยจะต้องอยู่
ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายก�ำหนดไว้
2.ในกรณีที่บริษัทต้องการเงินทุนมากเพื่อขยายงานของบริษัท บริษัทอาจจ่ายเงินปันผลต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ในข้อ 1 ตรงกัน
ข้ามหากบริษทั ไม่มคี วามต้องการเงินทุนเพือ่ ขยายงานบริษทั ก็อาจจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่าอัตราตามทีร่ ะบุไว้ในข้อ 1 ก็ได้ตามทีเ่ ห็น
ว่าเหมาะสม ทั้งนี้การพิจารณาจะยึดถือผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นในระยะยาวเป็นหลักในการตัดสินใจ
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะไม่ท�ำให้มีผลกระทบต่อการด�ำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยส�ำคัญ ปัจจัยดังกล่าวประกอบ
ด้วย ผลการด�ำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัท การขยายธุรกิจ ภาระหน้าที่ที่ต้องช�ำระหนี้ของบริษัท และปัจจัยอื่นๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องในการบริหารงานของบริษทั ซึง่ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการและจาก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามระเบียบของบริษัท
** ส�ำหรับเงินปันผลจ่ายของปี 2564 จ่ายจากก�ำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20        

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อที่ 20 ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการจ�ำนวนหนึ่งในสามของ
กรรมการทีม่ อี ยูใ่ นขณะนัน้ โดยสับเปลีย่ นหมุนเวียนกัน ต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ดังนัน้ ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องพ้นจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
   

1) นายชรินทร์ หาญสืบสาย                  ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2) นายวิน วิริยประไพกิจ                     กรรมการ และกรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
3) นายธวัช ผลความดี                        กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

บริษัท ฯ ได้ตระหนักถึงการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริษัทฯ ให้ความส�ำคัญกับ
ผูถ้ อื หุน้ และเพือ่ ให้ผถู้ อื หุน้ มัน่ ใจว่าสิทธิของตนได้รบั การปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกัน บริษทั ฯจึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ มีสทิ ธิในการเสนอ
เรือ่ งทีเ่ ห็นว่าส�ำคัญและเป็นประโยชน์เพือ่ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะ
สมเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจ�ำปี 2565 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดไว้นั้น
ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด  
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทก�ำหนด
สามารถทีจ่ ะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง แม้จะมีกรรมการ 1 คนคือ นายชรินทร์ หาญสืบสาย
จะด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี แต่เมื่อบริษัทได้พิจารณาถึงความรู้ความสามารถและประสบการณ์ การปฏิบัติหน้าที่
ของกรรมการอิสระ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายและสร้างความเจริญเติบโตให้กับบริษัทเป็นส�ำคัญ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
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หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯนั้น มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง
เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ กรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ จิ ารณา
คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในเรื่อง “โครงสร้างการ
ก�ำกับดูแล” ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2564(แบบ56-1 One Report)  ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
ฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 2
ทัง้ นี้ โดยมีประวัตกิ รรมการแต่ละรายเพือ่ ประกอบการพิจารณาของผูถ้ อื หุน้ แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนีแ้ ล้ว
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่าง
รอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 4523 หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวัน
ชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7792 จากบริษัท ส�ำนักงาน อี วาย จ�ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2565 อีก
วาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าส�ำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2565 เป็นจ�ำนวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี 2563-2565
สำ�นักงาน
ผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ

2565 (ปีที่เสนอ)

2564

2563

อี วาย

อี วาย

อี วาย

ชลรส สันติอัศวราภรณ์ อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
(ปีที่ 1)
(ปีที่ 4)
(ปีที่ 3)

ค่าสอบบัญชี (บาท/ปี)
ค่าใช้จ่ายอื่นตามที่เกิดขึ้นจริง (บาท/ปี)

1,240,000

1,240,000

1,240,000

ตามที่เกิดขึ้นจริง

5,210

6,730

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติค่า
ตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดังนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

30,000 บาท/เดือน
30,000 บาท/เดือน
25,000 บาท/เดือน
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เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

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

60,000  บาท/เดือน
32,000  บาท/เดือน

ส�ำหรับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565 นัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี ซึง่ การพิจารณาทบทวนในปีนไี้ ด้ยดึ หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีทแี่ ล้วคือ ค่า
ตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2565 เป็นดังนี้  
ประธานกรรมการบริษัทฯ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

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

นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 ท่าน ซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ้นและได้อุทิศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็น
พิเศษ ให้ได้รับค่าตอบแทนที่เป็นรายเดือนประจ�ำปี 2565 เป็นดังนี้
นายฟาง จิน หลง
นายอนุวัต ชัยกิตติวนิช         

60,000  บาท/เดือน
32,000  บาท/เดือน  

เนื่องจากผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ประจ�ำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ปรากฏมีก�ำไรสุทธิ 72.1 ล้านบาท คณะ
กรรมการจึงได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 56.05 ล้านบาท
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบ�ำเหน็จให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของ
เงินปันผลที่เสนอจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบ�ำเหน็จกรรมการที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 280,293 บาท โดยมอบ
ให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
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ตารางสรุปค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2563 - ปี 2565

							
ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2565

(บาท)
ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2563

ค่าตอบแทนรายเดือน
ปี 2564

- 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  280,293 บาท

ร้อยละ 0.5
ของเงินปันผลจ่าย
เป็นเงิน  448,470 บาท

ร้อยละ 0.5
ของเงินปันผลจ่าย
เป็นเงิน  226,550 บาท

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

- เงินบำ�เหน็จกรรมการ

ค่าตอบแทนอื่น

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูป
แบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยบริษัทฯ ได้ก�ำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำ
ปี 2565 (Record Date)ในวันที่ 14 มีนาคม 2565
ท่านผูถ้ อื หุน้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระทีบ่ ริษทั เสนอให้ผถู้ อื หุน้ มอบฉันทะโดยข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏ
ตามเอกสารแนบ 4 หากท่านประสงค์จะแต่งตัง้ ให้บคุ คลอืน่ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โปรดกรอกข้อความและลง
ลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมฉบับนี้แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 7 ทั้งนี้ ขอความร่วม
มือผู้ถือหุ้น โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่ก�ำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัท ได้รับเอกสารภายในวันที่ 20
เมษายน 2565     
			
ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
(นายสุรกิจ ธารธนานนท์)
เลขานุการบริษัทฯ
โดยค�ำสั่งของคณะกรรมการ
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2564
วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 1)

******************************
ประชุม ณ ห้องประชุมอาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น.
เนือ่ งจากนายทวีศกั ดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการบริษทั ทีจ่ ะท�ำหน้าทีป่ ระธานทีป่ ระชุมขอลาประชุมเนือ่ งจากอยูร่ ะหว่าง
การพักฟื้นหลังการผ่าตัด  นายชรินทร์ หาญสืบสาย รองประธานกรรมการจึงท�ำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจ�ำนวน 7 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นได้ 127,710,050 หุ้น
และมอบฉันทะมาจ�ำนวน 20 ราย รวมจ�ำนวนหุ้นได้ 704,488,040 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้า
ร่วมประชุมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 27 ราย รวมจ�ำนวนหุน้ ได้ทงั้ สิน้ 832,198,090 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 74.23 ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิอ์ อกเสียง
ทั้งหมดจ�ำนวน 1,121,175,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว  จึงขอเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
2564
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวถึง การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564 ที่ได้เลื่อนมาจากก�ำหนด
เดิมในวันที่ 26 เมษายน 2564 เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งทางคณะกรรมการได้
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม จึงได้มีมติให้เลื่อนการประชุมมาเป็นวันนี้โดยให้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-AGM) หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะน�ำกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้
แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมประชุมและชี้แจงแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้ ดังนี้

     

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม มีจ�ำนวน  7 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 เจี้ยน หง                  กรรมการ
7. นายหลี่ เยะ เหวิน      
กรรมการผู้จัดการ
กรรมการที่ลาประชุม มีจ�ำนวน 2 คน คือ
1. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์         ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายฟาง จิน หลง
      กรรมการ
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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. นางสาวสิริวรรณ เจริญสวรรค์

ต่อจากนั้น เลขานุการบริษัทได้ชี้แจงถึงแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการ
ประชุม ดังนี้
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผถู้ อื หุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 5 คน ร้องขอและทีป่ ระชุมมีมติเสียงข้างมากให้
ลงคะแนนลับ
   
- การออกเสียงลงคะแนนจะกระท�ำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมาก
ให้ลงคะแนนลับ  
- การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ มีสว่ นได้เสียเป็นพิเศษ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ว่ นได้เสียเป็นพิเศษจะไม่มสี ทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนั้น
- ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้
ไปที่หน้าต่าง E-Voting เพื่อลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ แล้วกดยืนยันอีกครั้ง
- การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมี
จ�ำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจ�ำนวนของผู้ถือหุ้นที่อาจจะเข้ามาเพิ่มเติมในห้องประชุม ทั้งนี้ ส�ำหรับรายละเอียดผล
การนับคะแนน จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหลังจากปิดรับลงคะแนนในแต่ละวาระ
หลังจากนั้น ประธานฯ จึงได้ด�ำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้    

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 		
ประธานฯ ได้เสนอให้ทปี่ ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2563 เมือ่ วันที  ่ 3 สิงหาคม 2563
รายละเอียดตามส�ำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แล้ว
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม
2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
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มติที่ประชุม
เห็นด้วย

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง
        832,198,090

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563
ประธาน ฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับกิจการของบริษทั ฯ ประจ�ำปี 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏในหนังสือ
รายงานประจ�ำปี 2563   ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ก่อนที่จะเข้าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯว่า
บริษทั ฯมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะด�ำเนินธุรกิจโดยยึดหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ แี ละความรับผิดชอบต่อสังคม เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และเล็งเห็นว่าการทุจริตคอร์รปั ชัน่ เป็นภัยร้ายแรงทีบ่ นั่ ทอนองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนัน้ ในปี 2558 บริษทั จึงได้เข้าร่วม
ลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตซึ่งมีสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทยเป็นเลขานุการ โดยที่ผ่านมา บริษัทได้มีการจัดท�ำแผนการด�ำเนินงาน และน�ำมาตรการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น
ไปปฏิบตั ใิ ช้อย่างเป็นระบบ รวมทัง้ ได้มกี ารยืน่ ขอรับรองเพือ่ เป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตั ฯิ เมือ่ วันที่ 15 ธันวาคม 2560    จน
กระทัง่ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการแนวร่วมปฎิบตั ฯิ ได้มมี ติให้การรับรองบริษทั ฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  และได้ด�ำเนินมาตรการต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน  ในปี 2564 นี้ก็ครบก�ำหนดที่บริษัทต้อง
ด�ำเนินการต่ออายุการรับรองต่อไป
หลังจากนั้น เลขานุการฯ ได้สรุปรายงานของคณะกรรมการ และผลการด�ำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2563 ให้แก่ที่ประชุม
ในการพิจารณาวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นสอบถามเรื่องการลดทุนจดทะเบียนมีผลดีและผลเสียอย่างไรกับบริษัท และบริษัทมีกองทุนส�ำรอง
เลีย้ งชีพให้กบั พนักงานไหม นายสาธิต โกศินานนท์ ได้ชแี้ จงว่าการลดทุนจดทะเบียนมีผลดีตอ่ บริษทั โดยท�ำให้กำ� ไรต่อหุน้ ของบริษทั
เพิ่มสูงขึ้น และมีผลดีต่อผู้ถือหุ้นที่ท�ำให้ผู้ถือหุ้นได้รับเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น และบริษัทมีการจัดตั้งกองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพให้กับ
พนักงาน ซึง่ กองทุนนีบ้ ริหารจัดการโดยบริษทั หลักทรัพย์จดั การกองทุนกสิกรไทย  ต่อจากนัน้ มีผถู้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับการด�ำเนิน
ธุรกิจของ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) “SSI” และ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) “BSBM” ว่าการ
ที่บริษัท  สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วและมีการเปลี่ยนแปลงในผู้ถือหุ้น จะมีผลต่อการ
ด�ำเนินธุรกิจของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) หรือไม่  นายสาธิต โกศินานนท์ ได้ชี้แจงว่า ทั้งสองบริษัทไม่ได้มีความ
เกี่ยวข้องกันทั้งในด้านของการถือหุ้น เนื่องจากไม่ได้มีการถือหุ้นระหว่างกัน ส่วนในด้านของการด�ำเนินธุรกิจ ทั้งสองบริษัทก็ไม่ได้มี
การซื้อขายสินค้าระหว่างกัน ดังนั้น การที่ บริษัท สหวิริยาสตีล อินดัสตรี จ�ำกัด (มหาชน) ออกจากตลาดหลักทรัพย์จึงไม่ส่งผลใดๆ
ต่อการด�ำเนินธุรกิจของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) หลังจากนั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก  ประธานฯ จึงขอ
ให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563     
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2563
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
แล้ว ตามรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ประชุม
เห็นด้วย

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง
        832,198,090

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาล
ประธานฯ ได้แจ้งให้ทปี่ ระชุมทราบว่า  เนือ่ งจากผลการด�ำเนินงานของบริษทั ประจ�ำปีสนิ้ สุดวันที  ่ 31 ธันวาคม 2563 ซึง่
ปรากฎมีผลก�ำไรสุทธิเท่ากับ 84.0 ล้านบาท คิดเป็นก�ำไรสุทธิหนุ้ ละ 0.07 บาท และโดยทีบ่ ริษทั ฯ ยังไม่มแี ผนการลงทุนทีส่ ำ� คัญใน
อนาคตอันใกล้นี้ คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เพือ่ พิจารณา
รับทราบการจ่ายเงินปันผลทัง้ ปีในอัตราหุน้ ละ 0.08 บาท เป็นจ�ำนวนเงินปันผลทีเ่ สนอจ่ายแล้วทัง้ สิน้ 89.69 ล้านบาท ซึง่ คิดเป็นร้อย
ละ 107 ของก�ำไรสุทธิสำ� หรับปี 2563 ทัง้ นีเ้ งินปันผลดังกล่าวจ่ายจากก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2563 และก�ำไรสะสมบางส่วน ซึง่ ทางคณะ
กรรมการบริษทั ได้มมี ติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ไปแล้วเมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2563ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาทต่อหุน้
และวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 ในอัตราหุน้ ละ 0.04 บาทต่อหุน้ ดังนัน้ จึงไม่มกี ารเสนอจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจ�ำปี 2563อีก
ในวาระนี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงาน
ประจ�ำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตั กิ ารจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2563 และรับทราบการจ่าย
เงินปันผลระหว่างกาลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ประชุม
เห็นด้วย

จำ�นวนเสียง

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

        832,198,090

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษทั ชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับวาระนี้ ซึง่ เลขานุการบริษทั ได้แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เพือ่ ให้เป็น
ไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 20 ซึ่งก�ำหนดให้กรรมการต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี
หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปีในครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะ
ต้องออกจากต�ำแหน่งตามวาระจ�ำนวน 3 คน ดังนี้
     

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

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ   
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  
กรรมการ

บริษทั ฯ ได้ตระหนักถึงการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามหลักการการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี โดยทีบ่ ริษทั ฯ ให้ความส�ำคัญกับผูถ้ อื
หุ้น และเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่องที่เห็น
ว่าส�ำคัญและเป็นประโยชน์เพือ่ พิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ และเสนอชือ่ บุคคลทีม่ คี ณ
ุ สมบัตเิ หมาะสม เพือ่ เข้า
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญประจ�ำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทก�ำหนดไว้นั้น ปรากฏว่า
ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเป็นกรรมการของบริษัท แต่อย่างใด
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลั่นกรองแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากต�ำแหน่ง
ตามวาระทั้ง 3 คน เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้น�ำและวิสัยทัศน์ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฎผลเป็นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง
อีกทั้งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่บริษัทก�ำหนด
สามารถทีจ่ ะให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทเี่ กีย่ วข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ เลือก
ตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
  
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าด�ำรงต�ำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯนั้น มิได้ผ่านขั้นตอนของคณะกรรมการ
สรรหา เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่อคัดเลือกบุคคลที่จะแต่งตั้ง
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้กำ� หนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตัง้ กรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผูพ้ จิ ารณา
คัดเลือกโดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสัยทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ�ำปี
2563 ทั้งนี้ โดยมีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว
ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร   ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้องกับหลักการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี  
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้
1. นายทวีศักดิ์ เสนาณรงค์

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

มติที่ประชุม
เห็นด้วย

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง
        832,197,990

100.00

100.00

ไม่เห็นด้วย

0.00

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

2. นายคมกริช ประชากริช

ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

มติที่ประชุม
เห็นด้วย

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง
        832,198,090

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

จำ�นวนเสียง

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. นายหลี่ เจี่ยน หง
มติที่ประชุม
เห็นด้วย

กรรมการ

        760,198,090

91.35

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสียง

72,000,000

8.65

-

-

บัตรเสีย
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498และ/หรือ  นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423  แห่งบริษัท ส�ำนักงาน
อีวาย จ�ำกัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าส�ำนักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการ
ตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลายแห่งเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป พร้อมทั้งพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564 เป็นจ�ำนวน
เงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้
ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ สอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและ
ก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564
  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2564 ตามที่เสนอข้างต้น
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ประชุม
เห็นด้วย

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง
        832,198,090

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

-

งดออกเสียง

-

-

บัตรเสีย

-

-

วาระที่ 7 พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ขอให้เลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี้ ซึ่งเลขานุการบริษัทได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังต่อไปนี้
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ 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
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

ส�ำหรับการก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2564 นัน้ เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักการก�ำกับดูแลกิจการทีด่ ี คณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็นประจ�ำทุกปี ซึ่งการพิจารณาทบทวนในปีนี้ได้ยึดหลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปีที่แล้วคือ
ค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่านคณะกรรมการ
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2564 เป็นดังนี้
ประธานกรรมการบริษัทฯ
30,000 บาท/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ                30,000 บาท/เดือน
กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ
25,000 บาท/เดือน
นอกจากนี้ ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 ท่าน 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
ซึง่ ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ มีมติอนุมตั เิ งินปันผลดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั กิ ารจ่าย
เงินบ�ำเหน็จให้แก่กรรมการในอัตราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลทีเ่ สนอจ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นเงินบ�ำเหน็จกรรมการ
ที่เสนอจ่ายทั้งสิ้นจ�ำนวน 448,470 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ในการพิจารณาวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม   ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ�ำปี 2564
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จา่ ยค่าตอบแทนกรรมการประจ�ำปี 2564 ในอัตราเดิมตามทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื
หุ้นประจ�ำปี 2563 ได้อนุมัติไว้แล้วและอนุมัติการจ่ายเงินบ�ำเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
มติที่ประชุม
เห็นด้วย

ร้อยละของจำ�นวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

จำ�นวนเสียง
        832,198,090

100.00

ไม่เห็นด้วย

-

-

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 เรื่องอื่นๆ

        ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้บัญญัติไว้ว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสามของจ�ำนวนหุน้ ทีจ่ ำ� หน่ายได้ทงั้ หมด จะขอให้ทปี่ ระชุมพิจารณาเรือ่ งอืน่ นอกจากทีก่ ำ� หนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด        
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลาเข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุม
ปิดประชุมเวลา 15:00 น.

(นายสาธิต โกศินานนท์)
     เลขานุการบริษัทฯ

(นายชรินทร์ หาญสืบสาย)
ประธานที่ประชุม
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่  3)

ประวัติกรรมการที่ครบก�ำหนดตามวาระซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าด�ำรงต�ำแหน่งใหม่อีกวาระ
1. นายชรินทร์ หาญสืบสาย
อายุ
ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน               
คุณวุฒิการศึกษา

77  ปี
ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
17 ปี
ไม่มี

ไม่มี
- 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 2564
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
13/13  ครั้ง
				
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ       
4/5     ครั้ง
								 3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564  
1/1      ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565  :
• 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. นายวิน วิริยประไพกิจ
อายุ
ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน       
คุณวุฒิการศึกษา

51 ปี                                                                                                 
กรรมการ และ กรรมการผู้มีอ�ำนาจลงนาม
11 ปี
ร้อยละ 0.0000044 (50 หุ้น)

ไม่มี
- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเคโอะ โตเกียว ประเทศญี่ปุ่น
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ       - หลักสูตรประกาศนียบัตรสถาบันกรรมการบริษัทไทย  Director Certification Program  
                                                      (DCP รุ่นที่ 100/2008) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรประกาศนียบัตรประธานกรรมการบริษัท (RCP รุ่นที่ 20/2008)
      สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรวิทยาการตลาดทุน  รุ่นที่ 5   สถาบันวิทยาการตลาดทุน
ประสบการณ์ท�ำงาน
2561 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
                               
2548 - ปัจจุบัน    กรรมการ บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
                               
2545- ปัจจุบัน   กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษทั เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริง่ จ�ำกัด
2542-ปัจจุบัน      กรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
2542-ปัจจุบัน      กรรมการ บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด(มหาชน)
การด�ำรงด�ำแหน่งเป็นกรรมการ/
- กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  บริษัท สหวิริยาสตีลอินดัสตรี จ�ำกัด(มหาชน)
ผู้บริหารในบริษัทอื่น             
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน   :  บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จ�ำกัด (มหาชน)
                      
:   บริษัท ทรัพย์สินอาคารประภาวิทย์ จ�ำกัด
      
:   บริษัท เวสท์โคสท์ เอ็นจิเนียริ่ง จ�ำกัด
      
:   บริษัท ท่าเรือประจวบ จ�ำกัด
- กิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2564
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
11/13  ครั้ง
2. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564    1/1      ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565  :
• 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. นายธวัช ผลความดี
อายุ
ต�ำแหน่ง
  
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
  
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการด้วยกัน                 
คุณวุฒิการศึกษา

65 ปี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4 ปี
ไม่มี

ไม่มี
- ปริญญาโท สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
การอบรมบทบาทและหน้าที่กรรมการ - หลักสูตรDirector Certification Program (DCP รุ่นที่ 234/2017)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรRole of the Chairman Program (RCP รุ่นที่ 43/2018)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรFinancial Statements for Directors (FSD รุ่นที่ 41/2020)
  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย   
ประสบการณ์ท�ำงาน
   2560 - ปัจจุบัน กรรมการบริหาร บริษั พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(มหาชน)
                       2560 - ปัจจุบัน   ประธานกรรมการ บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ�ำกัด
   2558 - 2559 เลขาธิการส�ำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
    2557 - 2558 ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม
    2553 – 2557        รองอธิบดีกรมอุตสาหกรรมพืน้ ฐานและการเหมืองแร่ กระทรวงอุตสาหกรรม
2553
รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม.
การด�ำรงด�ำแหน่งเป็นกรรมการ/
   - กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน  :  บริษัท พรีไซซ คอร์ปอเรชั่น จ�ำกัด(มหาชน)
ผู้บริหารในบริษัทอื่น
              - กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน  :  บริษัท พรีไซซ สมาร์ท ไลฟ์ จ�ำกัด
   - กิจการอื่นที่อาจท�ำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท  :  ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2564
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
12/13  ครั้ง
					
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ              5/5      ครั้ง
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564       1/1     ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565  :
• 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
(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่  4)

ประวัติกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายคมกริช ประชากริช
อายุ
ต�ำแหน่ง
จ�ำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท
ความสัมพันธ์ทางครอบครัว ระหว่างกรรมการด้วยกัน       
ที่อยู่
คุณวุฒิการศึกษา

57 ปี                                                                                                 
ประธานกรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ
10 ปี
ไม่มี

ไม่มี
อยู่บ้านเลขที่  88/291 หมู่ที่ 4 ต�ำบลกระทุ่มล้ม  อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
- 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 2564
1. การประชุมคณะกรรมการบริษัท   
13/13  ครั้ง
2. การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ       
5/5      ครั้ง
3. การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2564    1/1      ครั้ง
ประวัติการกระท�ำผิดกฏหมายในระยะ 10 ปี ย้อนหลัง  :  ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในทุกระเบียบวาระที่พิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565  : 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)
คุณสมบัตขิ องกรรมการอิสระของบริษทั บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)  เท่ากับ ข้อก�ำหนดขั้นต�ำ่ ของส�ำนักงานคณะกรรมการ
ก�ำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดยมีรายละเอียดดังนี้  
1. ต้องถือหุน้ ไม่เกิน 1% ของจ�ำนวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมดของบริษทั บริษทั ใหญ่ บริษทั ย่อย บริษทั ร่วม หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจ
มีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2. ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนในการบริหารงาน  พนักงาน ลูกจ้าง   ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�ำ  ผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัท
บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�ำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรส
ของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�ำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอ�ำนาจควบคุมของบริษัทหรือ
บริษัทย่อย
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
(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5)

แบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เขียนที่................................................................................
วันที่................ เดือน........................................ พ.ศ. 2565
ข้าพเจ้า................................................................หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง................................
สั ญ ชาติ . .............อยู่ บ้ า นเลขที่ . ................................ถนน.................................ตำ�บล/แขวง.................................
อำ�เภอ/เขต..............................................จั ง หวั ด .............................................รหั ส ไปรษณี ย์ . ................................
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จํากัด (มหาชน)  โดยถือหุ้นจํานวนทั้งสิ้นรวม ......................................... หุ้น
ข้าพเจ้าขอยืนยืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ซึ่งจะจัดในรูปแบบผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์( E-AGM) ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565  เวลา 14.00 น. โดย

 เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเองและขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมายังอีเมลของข้าพเจ้าตามที่ระบุด้านบน
 มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว ................................................................... โทรศัพท์มือถือ .............................
           เข้าร่วมประชุม E-AGM แทน และขอให้บริษัทส่งลิงค์เข้าร่วมประชุมมาที่อีเมล ............................................................

ลงชื่อ_____________________________ผู้ถือหุ้น
      (_____________________________)
ลงชื่อ_____________________________ผู้รับมอบฉันทะ
      (_____________________________)

หมายเหตุ กรุณาส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมแนบเอกสาร
    ยืนยันตัวตนมายังบริษทั หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษทั ทีอ่ เี มล surakit@bsbm.co.th หรือช่องทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20 เมษายน
2565
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(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 6)

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติตนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�ำปี 2565
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
1. โปรดกรอกเอกสารแบบฟอร์มลงทะเบียนสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 5) โดยขอให้
ท่านระบุ อีเมล์ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน ส�ำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบส�ำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม
2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา
2.1.1 กรณีผถู้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารทีท่ างราชการออกให้ซงึ่ ปรากฏรูปถ่ายของผูถ้ อื หุน้ และยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจ�ำ
ตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
2.1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบทีแ่ นบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึง่ ได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชือ่ ผูม้ อบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(ข) ส�ำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองส�ำเนา
ถูกต้อง
(ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล
• กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
(ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
(ข) ส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดง
ให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  
• กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
(ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและ
ผู้รับมอบฉันทะ
(ข) ส�ำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองส�ำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดง
ให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอ�ำนาจกระท�ำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
                (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 2.1.1 ข้างต้น
2.3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลซึ่งจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ
ให้น�ำความในข้อ 2.1 และ 2.2 มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตาม    
กฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้ข้อบังคับดังต่อไปนี้
(ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของ
นิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอ�ำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจ�ำกัด
อ�ำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งส�ำนักงานใหญ่
(ข) เอกสารที่มิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จะต้องจัดท�ำค�ำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้
ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของค�ำแปล
3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่างๆ (ข้อ2) โดยจัดส่งมา
ให้บริษัท ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565
• ช่องทาง E-Mail : surakit@bsbm.co.th.
• ช่องทางไปรษณีย์ :  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
28/1 ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพ ฯ 10500
            โทรศัพท์: 02-6300590-5
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
1. เมือ่ ผูถ้ อื หุน้ หรือผูร้ บั มอบฉันทะทีแ่ จ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รบั การตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รบั E-Mail จ�ำนวน 2 ฉบับจาก
ทางผูใ้ ห้บริการจัดประชุมฯ ซึง่ จะเป็น Link ส�ำหรับการเข้าร่วมประชุม และคูม่ อื การเข้าใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคูม่ อื วิธกี าร
ใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 22 เมษายน 2565 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กบั คอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุค๊ (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และ
โทรศัทพ์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเตอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเตอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน
หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มอื ถือ จะต้องติดตัง้ โปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วม
ประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

3. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้าเวลา 12.00น. ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
4. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
5. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่าง
หนึง่ เท่านัน้ กรณีทไี่ ม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วธิ กี ารนับคะแนนโดยการเทคะแนน
เสียงไปทางเห็นด้วย)
6. กรณีทผี่ เู้ ข้าร่วมประชุมติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษทั โอเจ อินเตอร์เนชัน่ แนล จ�ำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ทรี่ ะบุ
ไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

การส่งค�ำถามล่วงหน้า

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งค�ำแนะน�ำหรือค�ำถามต่างๆ สามารถกระท�ำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้
1. ส่งค�ำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้
• ช่องทาง E-Mail : surakit@bsbm.co.th
• ช่องทางไปรษณีย์ :  บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) (เลขานุการบริษัท)
28/1 ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขทะเบียนบริษัท 0107547000702

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

2. ส่งค�ำถามระหว่างการประชุม ส�ำหรับผูท้ เี่ ข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผูเ้ ข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชอื่ และนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วม
ประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งค�ำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งค�ำถามระหว่างประชุม ดังนี้
• ช่องทางการสนทนาระบบพิมพ์ข้อความ (Chat)
• ช่องทางการสนทนาระบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมค์โครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่
ควบคุมระบบส่งค�ำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมค์โครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้
จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลของผู้เข้าร่วมประชุม)
ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้
1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ติดต่อเลขานุการบริษัทเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรือ่ งขัน้ ตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ กรณีทยี่ นื ยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อ
บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จ�ำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน
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หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่_____________________________________
วันที่________เดือน___________________พ.ศ. 2565
(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
2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา14:00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทย์  เลขที่ 28/1  ถนนสุรศักดิ์
แขวงสีลม  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 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
26

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่ก�ำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที่_____________________________________
วันที่________เดือน___________________พ.ศ. 2565
(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. นายคมกริช  ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291 หมู่ที่ 4 ตำ�บล

กระทุ่มล้ม อำ�เภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน
การประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจำ�ปี ประจำ�ปี 2565ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น.  ณ ห้องประชุม ชั้น 7
อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย
(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
1.  วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
		  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
		  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
		
2.   วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่ วกับกิจการของบริษทั ประจำ�ปี 2564
			
3.  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงินและงบกำ�ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำ�ปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
						  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
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4.   วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล
						  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
						  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
5.   วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ   
			  (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			  (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
		
  การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
		
  การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1.  ชื่อกรรมการ            นายชรินทร์  หาญสืบสาย
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
2.  ชื่อกรรมการ            นายวิน  วิริยประไพกิจ
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
3.  ชื่อกรรมการ            นายธวัช  ผลความดี                                   
					  เห็นด้วย
      ไม่เห็นด้วย   
  งดออกเสียง
6.   วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565
			  (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 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา14:00 น. ณ ห้อง
ประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก ประจำ�ปี 2565 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 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.
(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผถู้ อื หุน้ เป็นผูล้ งทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผูร้ บั ฝากและดูแลหุน้ )
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง ก�ำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550
เขียนที_่ ___________________________________
วันที_่ _______เดือน__________________พ.ศ. 2565
(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. นายคมกริช ประชากริช ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 88/291
หมู่ที่ 4 ต�ำบลกระทุ่มล้ม อ�ำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า
เพือ่ เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี ประจ�ำปี 2565ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 7 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์
  
แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน 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 2564 เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
  
2.  วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจ�ำปี 2564
		3.  วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก�ำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจ�ำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม2564
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
  
4.  วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�ำไรจากผลการด�ำเนินงานประจ�ำปี 2564 และการงดจ่ายเงินปันผล
			 (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      นายชรินทร์  หาญสืบสาย
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
(2) ชื่อกรรมการ      นายวิน วิริยประไพกิจ
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
(3) ชื่อกรรมการ      นายธวัช ผลความดี
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
  
6.  วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก�ำหนดจ�ำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจ�ำปี 2565
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
		7.  วาระที่ 7  พิจารณาก�ำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
			 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
			 (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
						   เห็นด้วย.............เสียง
  ไม่เห็นด้วย.............เสียง       งดออกเสียง.............เสียง
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(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. ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ อบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผรู้ บั มอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผูเ้ ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจ�ำนวน
หุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจ�ำต่อแบบหนังสือ
มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
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ใบประจ�ำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจ�ำปี 2565 ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา14:00 น.  ณ ห้องประชุม
ชั้น 7 อาคารประภาวิทย์ เลขที่ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก ประจ�ำปี 2565 กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย
 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 เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 8)

ข้อ 37. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจ�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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(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 9)

แบบฟอร์มส่งค�ำถามล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
วันที่ ...................เดือน.............................พ.ศ 2565

ข้าพเจ้า.........................................................หมายเลขบัตรประจ�ำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.......................................................
สัญชาติ........................อยูบ่ า้ นเลขที.่ ..................ถนน........................................ต�ำบล/แขวง..............................................................
อ�ำเภอ/เขต...........................................จังหวัด.....................................................................รหัสไปรษณีย.์ .........................................
อีเมล...................................................................................................โทรศัพท์มอื ถือ..........................................................................
เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจ�ำนวนทั้งสิ้นรวม.........................................หุ้น
ค�ำถาม
1.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
2.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
3.........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ...........................................................ผู้ถือหุ้น
        (........................................................)

หมายเหตุ
กรุณาส่งแบบฟอร์มส่งค�ำถามล่วงหน้าส�ำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM)ที่กรอกข้อมูลครบ
ถ้วนมายังบริษัท หรือโดยสแกนหรือถ่ายรูปมายังบริษัทที่อีเมล surakit@bsbm.co.th หรือช่องทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 20
เมษายน 2565
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(สิ่งที่ส่งมาด้วยล�ำดับที่ 10)

ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์( E-AGM) ประจ�ำปี 2565
วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565
บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)

ผู้ถือหุ้น บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)

มาประชุมด้วยตนเอง

มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ภายใน
วันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง
Email : surakit@bsbm.co.th
ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน้ 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  

ส่งแบบฟอร์มการลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง
Email :  surakit@bsbm.co.th
ช่องทางไปรษณีย์ : เลขานุการบริษัท บริษัท บางสะพานบาร์มิล จ�ำกัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชัน้ 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  

: แนบบัตรประชาชน
: แบบฟอร์มลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ
: หนังสือมอบฉันทะ พร้อมส�ำเนาบัตรประชาชนผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
: แบบฟอร์มลงทะเบียนส�ำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)

บริษัทจัดส่ง link  เพื่อเข้าร่วมประชุมให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
วันจันทร์ที่ 25  เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานเปิดประชุม (เวลา 14.00 น.)
ประธานเสนอวาระการประชุมตามล�ำดับ
กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้าน หรืองดออกเสียงในวาระใดๆ ให้ผู้ถือหุ้นไปที่หน้าต่าง E-Voting
เพื่อท�ำการลงคะแนน เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมี pop-up สอบถามเพื่อ
ยืนยันการลงคะแนนอีกครั้ง
เจ้าหน้าที่รวบรวมคะแนนทั้งหมดในระบบจะลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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