บริษทั บางสะพานบาร์ มลิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
บริษัท บางสะพานบาร์ มิล จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2562
วันจันทร์ ท่ ี 22 เมษายน พ.ศ. 2562
******************************
ประชุม ณ ห้ องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เริ่ มประชุมเวลา 14:00 น.
นายทวีศกั ดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม
ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่ วมประชุมด้ วยตนเองจํานวน 72 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 59,169,046
หุ้น และมอบฉันทะมาจํานวน 90 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 777,982,111 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทังที
้ ่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วม
ประชุมทังสิ
้ ้นจํานวน 162 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 837,151,157 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.92 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
จํานวน 1,132,500,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯแล้ ว จึงขอเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562
หลังจากประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมเรี ยบร้ อยแล้ ว ในระหว่างการประชุมได้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง
เพิ่มเติมอีก 45 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 701,692 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีก 23 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 387,613 หุ้น ทําให้ รวมเป็ น
ผู้ถือหุ้นที่มาด้ วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 230 ราย รวมจํ านวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 838,240,462 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
74.02 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้ มอบๆหมายให้ เลขานุการบริ ษัทกล่าวแนะนํากรรมการ ผู้บริ หาร ผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยที่เข้ าร่วมประชุมในครัง้ นี ้ ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่วมประชุม มีจํานวน 6 คน คือ
1.นายทวีศกั ดิ์ เสนาณรงค์
2.นายคมกริ ช ประชากริช
3.นายชริ นทร์ หาญสืบสาย
4.นายวิน วิริยประไพกิจ
5.นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช
6.นายหลี่ เยะ เหวิน
กรรมการทีล่ าประชุม มีจํานวน 3 คน คือ
1.นายธวัช ผลความดี
2.นายฟาง จิน หลง
3.นายหลี่ เจี ้ยน หง
ผู้บริ หารที่เข้ าร่วมประชุม มีจํานวน 2 คน คือ
1.นายทวี ชัชวาลา
2.นายสาธิต โกศินานนท์

ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การ
รองกรรมการผู้จดั การ-ผู้บริ หารสูงสุดสายบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริ ษัท

หน้ าที่ 1

บริษทั บางสะพานบาร์ มลิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อี วาย จํากัด ที่เข้ าร่วมประชุม คือ
1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุ ธิญาณ
ผู้สอบบัญชี
2.นางสาวนลินี แตรไตรรงค์
ผู้แทนสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
1. นางสาววรรณา ศิริวชั รกุล
นอกจากนี ้ เลขานุการบริ ษัทได้ ชี ้แจงถึงแนวทางปฏิบตั เิ กี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระการ
ประชุม ดังนี ้
-การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยถือ
ว่าหนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่ เสียง
-การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิ ดเผย เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้ องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้ างมาก
ให้ ลงคะแนนลับ
-การออกเสียงลงคะแนนในวาระใดที่มีผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษ ผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษจะไม่มีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนนในวาระนัน้
-ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ลงคะแนน
เสียงตามความประสงค์ลงในบัตรลงคะแนนเสียงพร้ อมทังลงลายมื
้
อชื่อในบัตรลงคะแนนเสียง และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เพื่อ
นําไปตรวจนับ
-สําหรับการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ จะใช้ วธิ ีหกั คะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่
เข้ าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้ วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ
-การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนันๆ
้ ซึง่ อาจมี
จํานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากัน ตามจํานวนของผู้ถือหุ้นทีอ่ าจจะเข้ ามาเพิ่มเติมในห้ องประชุม ทังนี
้ ้ สําหรับรายละเอียดผลการนับ
คะแนนของแต่ละวาระ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนปิ ดการประชุม
เลขานุการฯ ได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมเกี่ ยวกับเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทฯว่า บริ ษัทฯมีความมุ่งมัน่ ที่จะ
ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีและความรั บผิดชอบต่อสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ เป็ นภัยร้ ายแรงที่บนั่ ทอนองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดังนัน้ ในปี 2558 บริ ษัทจึงได้ เข้ าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็ น
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ตซึ่งมีสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยเป็ นเลขานุการ โดยที่ผ่านมา
บริ ษัทได้ มีการจัดทําแผนการดําเนินงาน และนํามาตรการต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ ไปปฏิบตั ิใช้ อย่างเป็ นระบบ รวมทังได้
้ มีการยื่น
ขอรับรองเพื่อเป็ นสมาชิกโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิฯ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2560 จนกระทัง่ ในวันที่ 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ
แนวร่วมปฎิบตั ิฯ ได้ มีมติให้ การรับรองบริ ษัทฯ เข้ าเป็ นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต
หลังจากนัน้ ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2561 รายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึง่ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว

หน้ าที่ 2

บริษทั บางสะพานบาร์ มลิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน
2561 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติที่ประชุม
จํานวนเสียง
ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
836,927,326
99.95
ไม่เห็นด้ วย
414,500
0.05
งดออกเสียง
5,000
0.00
บัตรเสีย
วาระที่ 2

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจําปี 2561

ประธาน ฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน
หนังสือรายงานประจําปี 2561 ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ในวาระนี ้ มีผ้ ูถือหุ้นสอบถามเรื่ องความต้ องการของสินค้ าในตลาดเนื่องจากเห็นว่ายอดขายของบริ ษัทลดตํ่าลงใน
ไตรมาส 4 ที่ผา่ นมา นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อซักถามข้ างต้ นว่า ในช่วงปี ที่ผา่ นมาอุตสาหกรรมเหล็กได้ รับผลกระทบ
จากสงครามการค้ าระหว่างสหรัฐและจีนทําให้ ผลประกอบการของบริ ษัทเหล็กลดลงทังระบบไม่
้
วา่ จะเป็ นบริ ษัทเล็กหรื อบริ ษัทใหญ่ แต่
อย่างไรก็ตาม บริ ษัทยังมีความได้ เปรี ยบทางโลจิสติกส์ในตลาดทางภาคใต้ จึงถือเป็ นจุดแข็งที่สําคัญ ในส่วนของปี 2562 แนวโน้ มของ
ธุรกิจน่าจะเริ่ มดีขึ ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 ต่อจากนัน้ ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับปริ มาณสินค้ าคงเหลือที่เพิ่มสูงขึ ้นในช่วงสิน้ ปี
นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ ชี ้แจงว่าเป็ นเรื่ องปกติของอุตสาหกรรมเหล็กเส้ นที่จะเตรี ยมยอดสินค้ าคงเหลือไว้ รองรับปริ มาณความต้ องการที่จะ
เพิ่มสูงขึ ้นในไตรมาสแรกของปี ถดั ไป หลังจากนัน้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงาน
ของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริ ษัทฯ ประจําปี 2561
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ได้ ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ตาม
รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2561 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องรายได้ ค่าชดเชยความเสียหายที่ได้ รับจากเหตุอทุ กภัยในปี 2560 ว่าได้ รับครบถ้ วน
หรื อยัง นายสาธิต โกศินานนท์ รองกรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นตามว่า รายได้ คา่ ชดเชยความสียหายจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ปั จจุบนั ได้ รับครบถ้ วนเรี ยบร้ อยแล้ ว อีกทังบริ
้ ษัทยังได้ เสริ มการป้องกันอุทกภัยให้ ดีขึ ้นด้ วย
ต่อจากนัน้ ผู้ถือหุ้นได้ ซกั ถาม
เพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการปรับลดราคาทุนของสินค้ าคงเหลือในงบการเงิน นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ ชี ้แจงว่าเป็ นการปรับลดตามราคาเหล็กใน
ตลาดแต่แนวโน้ มจะเริ่ มดีขึ ้นในช่วงไตรมาสที่ 2 นี ้ หลังจากนัน้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

หน้ าที่ 3

บริษทั บางสะพานบาร์ มลิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
838,015,328
5,000
-

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561และการจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ซึ่งปรากฎมีผลกําไรสุทธิ เท่ากับ 33.1 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรสุทธิ ห้ ุนละ 0.03 บาท และโดยที่บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนการลงทุนที่สําคัญใน
อนาคตอันใกล้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2562 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การจ่ายเงินปั นผลทังปี
้ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็ นจํานวนเงินปั นผลที่เสนอจ่ายทังสิ
้ ้น 33.97 ล้ านบาท ซึ่งคิดเป็ นร้ อยละ 102 ของกําไร
สุทธิสําหรับปี 2561 ทังนี
้ ้เงินปั นผลดังกล่าวจ่ายจากกําไรสุทธิประจําปี 2561 และกําไรสะสมบางส่วน โดยที่บริ ษัทไม่ได้ มีการจ่ายเงินปั น
ผลระหว่างกาลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในปี 2561 ดังนัน้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลตามที่คณะกรรมการบริ ษัทฯ
เสนอมาในครัง้ นี ้ บริ ษัทก็จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เป็ นเงินจํานวน 33.97 ล้ านบาท ใน
วันที่ 13 พฤษภาคม 2562
ในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องเงินปั นผลที่จ่ายในงวดนี ้ที่มีการจ่ายจากกําไรสุทธิในปี 2561 และ กําไรสะสม ทังสอง
้
รายการนี ้จ่ายจากกําไรที่เสียภาษี ในอัตราเท่าไหร่ นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้จดั การ ได้ ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า เงินปั นผลที่
้
หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีกประธานฯ จึง
จ่ายดังกล่าวจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลในอัตราร้ อยละ 20 ทังหมด
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และการจ่ายเงินปั นผล
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และการจ่ายเงิน
ปั นผลตามเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนเสียง
838,050,449
5,000
-

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

หน้ าที่ 4

บริษทั บางสะพานบาร์ มลิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ เลขานุการบริ ษัทได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 20 ซึ่งกําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในครัง้ นี ้ จึงมีกรรมการที่จะต้ อง
ออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 คน ดังนี ้
1) นายวิน วิริยประไพกิจ
กรรมการ และ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
2) นายชริ นทร์ หาญสืบสาย
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3) นายธวัช ผลความดี
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
บริ ษัท ฯ ได้ ตระหนักถึงการดําเนินงานให้ เป็ นไปตามหลักการการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยที่บริ ษัท ฯ ให้ ความสําคัญ
กับผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่าสิทธิของตนได้ รับการปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมกัน จึงเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเรื่ องที่
เห็นว่าสําคัญและเป็ นประโยชน์เพื่อพิจารณาบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ า
รับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯล่วงหน้ าก่อนวันประชุมสามัญประจําปี 2562 ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทกําหนดไว้ นนั ้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ ารับการคัดเลือกเพื่อเป็ นกรรมการของบริ ษัท แต่อย่างใด
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสียได้ พิจารณากลัน่ กรองแล้ วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้นําและวิสยั ทัศน์ที่
เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ รวมทังการปฏิ
้
บตั ิหน้ าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาปรากฎผลเป็ นที่น่าพอใจอย่างยิ่ง อีกทัง้
คณะกรรมการได้ พิจารณาแล้ วว่า กรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการอิสระมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามที่บริ ษัทกําหนด สามารถที่จะ
ให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังบุ
้ คคลทัง้ 3
ข้ างต้ นกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ มิได้ ผ่านขันตอนของคณะกรรมการ
้
สรรหา เนื่ อ งจากบริ ษัท ฯ ยัง ไม่ไ ด้ มี การจัด ตัง้ คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพื่ อ คัด เลือกบุค คลที่ จะแต่งตัง้ เป็ น
กรรมการ อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ ได้ กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ในการแต่งตังกรรมการ
้
โดยคณะกรรมการจะเป็ นผู้พิจารณาคัดเลือก
โดยใช้ เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยั ทัศน์ และความน่าเชื่อถือ ตามรายละเอียดทีป่ รากฏอยูใ่ นรายงานประจําปี 2561 ทังนี
้ ้ โดย
มีประวัติกรรมการแต่ละรายเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น แนบมาพร้ อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ ว
ในการพิจารณาวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทน
้
กรรมการที่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใสและสอดคล้ องกับหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล ดังนี ้

หน้ าที่ 5

บริษทั บางสะพานบาร์ มลิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
1. นายวิน วิริยประไพกิจ
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

2. นายชริ นทร์ หาญสืบสาย
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
3. นายธวัช ผลความดี
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

กรรมการ และกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
จํานวนเสียง
ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
837,697,201
99.95
414,500
0.05
5,050
0.00
-

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
จํานวนเสียง
ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
837,697,151
99.95
414,600
0.05
5,000
0.00
กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
จํานวนเสียง
ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
837,697,251
99.95
414,500
0.05
5,000
0.00
-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ ว เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ นางสาวอิศราภรณ์
วิสทุ ธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรื อ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่
4498และ/หรื อ นางสาววธู ขยันการนาวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ ประจําปี 2562 อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าสํานักงานดังกล่าวมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบัญชีในธุรกิจต่างๆ หลาย
แห่งเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป พร้ อมทังพิ
้ จารณาอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจําปี 2562 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 1,240,000 บาท
หน้ าที่ 6

บริษทั บางสะพานบาร์ มลิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มคี วามสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ในการพิจารณาวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 ตามที่เสนอ
ข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จํานวนเสียง
838,111,751
5,000
-

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
100.00
0.00
-

พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ ขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวาระนี ้ ซึง่ เลขานุการบริษัทได้ ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมดังต่อไปนี ้
ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ได้ มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการไว้ เป็ นดังนี ้
ประธานกรรมการบริ ษัท

30,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี ้ ได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ กรรมการ 2 คน ซึง่ มีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นและได้ อทุ ศิ เวลาให้ แก่บริ ษัทฯ มากเป็ น
พิเศษ ให้ ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นรายเดือนเพิ่มขึ ้นอีกเป็ นดังนี ้
นายฟาง จิน หลง

60,000 บาท/เดือน

นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช

32,000 บาท/เดือน

สํ า หรั บ การกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจํ า ปี 2562 นัน้ เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามหลัก การกํ า กั บ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนค่าตอบแทนกรรมการเป็ นประจําทุกปี ซึง่ การพิจารณาทบทวนในปี นี ้ได้ ยดึ หลักเกณฑ์เช่นเดียวกับปี ที่
แล้ ว คื อ ค่ า ตอบแทนกรรมการควรมี ค วามเหมาะสมและสอดคล้ อ งกับ ภาระหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของกรรมการแต่ล ะท่า น
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็ นดังนี ้

หน้ าที่ 7

บริษทั บางสะพานบาร์ มลิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ประธานกรรมการบริษัท

30,000 บาท/เดือน

ประธานกรรมการตรวจสอบ

30,000 บาท/เดือน

กรรมการท่านอื่นๆ ท่านละ

25,000 บาท/เดือน

นอกจากนี ้ ได้ เสนอให้ กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้ าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นและได้ อทุ ิศเวลาให้ แก่บริ ษัทฯ มากเป็ น
พิเศษ ให้ ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นรายเดือนประจําปี 2562 เป็ นดังนี ้
นายฟาง จิน หลง

60,000 บาท/เดือน

นายอนุวตั ชัยกิตติวนิช

32,000 บาท/เดือน

เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ประจํ าปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏมีกําไรสุทธิ 33.1 ล้ านบาท
คณะกรรมการจึงได้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลทังปี
้ ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 33.97 ล้ านบาท ซึง่
หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมตั ิเงินปั นผลดังกล่าวแล้ ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
บําเหน็จให้ แก่กรรมการในอัตราร้ อยละ 0.5 ของเงินปั นผลที่เสนอจ่ายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นดังกล่าวข้ างต้ น คิดเป็ นเงินบําเหน็จกรรมการที่เสนอ
จ่ายทังสิ
้ ้นจํานวน 169,875 บาท โดยมอบให้ คณะกรรมการไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
ในการพิจารณาวาระนี ้ ผู้ถือหุ้นซักถามเรื่ องค่าตอบแทนว่ามีกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารรับเงินเดือนประจําด้ วยหรื อไม่
นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ ชี ้แจงว่ามีเพียงนายหลี่ เยะ เหวินคนเดียวที่เป็ นกรรมการและเป็ นผู้บริ หารโดยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดั การอีก
ตําแหน่งจึงมีเงินเดือนประจําเพียงคนเดียว หลังจากนันไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ในอัตราเดิมตามที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้ อนุมตั ิไว้ แล้ วและอนุมตั ิการจ่ายเงินบําเหน็จกรรมการตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติที่ประชุม
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

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

ร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
99.95
0.05
0.00
-

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้ บญ
ั ญัติไว้ วา่ ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ในสามของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ซึง่ ไม่
มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใด

หน้ าที่ 8

บริษทั บางสะพานบาร์ มลิ จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวิทย์ ชั้น 8 ถนนสุ รศักดิ์ แขวงสี ลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุม
และกล่าวปิ ดประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15:00 น.

( นายทวีศกั ดิ์ เสนาณรงค์ )
ประธานที่ประชุม

( นายสาธิต โกศินานนท์ )
เลขานุการบริ ษัท

หน้ าที่ 9

