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บริษัท บางสะพานบาร์มิล จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2562 

วันจันทร์ที่  22  เมษายน พ.ศ. 2562 

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

 ประชมุ ณ  ห้องสลีมบอลรูม โรงแรมฮอลเิดย์ อินน์ สลีม เลขท่ี 981 ถนนสลีม แขวงสลีม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

 เร่ิมประชมุเวลา 14:00 น. 

นายทวศีกัดิ์ เสนาณรงค์ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ 

 ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจํานวน 72 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 59,169,046 

หุ้น และมอบฉนัทะมาจํานวน 90 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 777,982,111 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นทัง้ท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉนัทะมาเข้าร่วม

ประชุมทัง้สิน้จํานวน 162 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 837,151,157 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.92 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด

จํานวน 1,132,500,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯแล้ว  จึงขอเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 

 หลงัจากประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ในระหว่างการประชุมได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพ่ิมเติมอีก 45 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 701,692 หุ้น และท่ีมอบฉนัทะมาเพ่ิมเติมอีก 23 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 387,613 หุ้น ทําให้รวมเป็น

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาด้วยตนเองและท่ีมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 230 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 838,240,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

74.02 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมด  

 ทัง้นี ้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้มอบๆหมายให้เลขานุการบริษัทกล่าวแนะนํากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ และผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้

กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ มีจํานวน  6 คน คือ 

 1.นายทวีศกัดิ์ เสนาณรงค์                      ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ 

 2.นายคมกริช ประชากริช         ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

                         3.นายชรินทร์ หาญสบืสาย                     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

 4.นายวิน วิริยประไพกิจ       กรรมการ    

 5.นายอนวุตั ชยักิตตวินิช         กรรมการ  

 6.นายหลี ่เยะ เหวิน         กรรมการผู้จดัการ 

กรรมการท่ีลาประชมุ มจํีานวน 3 คน คือ  

 1.นายธวชั ผลความดี                           กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 

 2.นายฟาง จิน หลง        กรรมการ 

 3.นายหลี ่เจีย้น หง                             กรรมการ 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ  มจํีานวน 2 คน คือ 

 1.นายทวี ชชัวาลา       รองกรรมการผู้จดัการ 

2.นายสาธิต โกศินานนท์               รองกรรมการผู้จดัการ-ผู้บริหารสงูสดุสายบญัชีและการเงิน 

     และเลขานกุารบริษัท 
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ตวัแทนผู้สอบบญัชีจากบริษัท สาํนกังาน อี วาย  จํากดั ท่ีเข้าร่วมประชมุ คือ 

 1. นางสาวอิศราภรณ์ วิสทุธิญาณ          ผู้สอบบญัชี 

 2.นางสาวนลนีิ แตรไตรรงค์               

ผู้แทนสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 

1. นางสาววรรณา ศิริวชัรกลุ    

     นอกจากนี ้เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงถงึแนวทางปฏิบตัเิก่ียวกบัการประชมุและวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ในวาระการ

ประชมุ ดงันี ้ 

           -การออกเสยีงลงคะแนนในวาระตา่งๆ ผู้ ถือหุ้นมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีถืออยู่และหุ้นท่ีได้รับมอบฉนัทะ โดยถือ

วา่หนึง่หุ้นเทา่กบัหนึง่เสยีง 

           -การออกเสียงลงคะแนนจะกระทําโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอและท่ีประชุมมีมติเสียงข้างมาก

ให้ลงคะแนนลบั   

 -การออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดท่ีมีผู้ ถือหุ้นมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษจะไมม่ีสทิธิออก

เสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ 

 -ในการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะลงคะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ลงคะแนน

เสยีงตามความประสงค์ลงในบตัรลงคะแนนเสยีงพร้อมทัง้ลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนนเสยีง และมอบให้แกเ่จ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือ

นําไปตรวจนบั 

 -สาํหรับการนบัคะแนนเสยีง บริษัทฯ จะใช้วธีิหกัคะแนนเสยีงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสยีงออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ี

เข้าร่วมประชมุ โดยสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในระเบียบวาระนัน้ ๆ  

 -การนบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ จะนบัจากการออกเสยีงลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุในวาระนัน้ๆ ซึง่อาจมี

จํานวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระไมเ่ทา่กนั ตามจํานวนของผู้ ถือหุ้นท่ีอาจจะเข้ามาเพ่ิมเติมในห้องประชมุ ทัง้นี ้สาํหรับรายละเอียดผลการนบั

คะแนนของแตล่ะวาระ จะแจ้งให้ท่ีประชมุทราบก่อนปิดการประชมุ 

 เลขานุการฯ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมเก่ียวกับเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของบริษัทฯว่า บริษัทฯมีความมุ่งมัน่ท่ีจะ

ดําเนินธุรกิจโดยยึดหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีและความรับผิดชอบต่อสงัคม เพ่ือการพฒันาอย่างยัง่ยืน และเล็งเห็นว่าการทุจริต

คอร์รัปชัน่เป็นภยัร้ายแรงท่ีบัน่ทอนองค์กร และประเทศชาติโดยรวม ดงันัน้ ในปี 2558 บริษัทจึงได้เข้าร่วมลงนามประกาศเจตนารมณ์เป็น

แนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตซึ่งมีสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทยเป็นเลขานกุาร โดยท่ีผ่านมา 

บริษัทได้มีการจดัทําแผนการดําเนินงาน และนํามาตรการตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ไปปฏิบตัิใช้อย่างเป็นระบบ รวมทัง้ได้มีการยื่น

ขอรับรองเพ่ือเป็นสมาชิกโครงการแนวร่วมปฏิบตัิฯ เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2560    จนกระทัง่ ในวนัท่ี 21 สิงหาคม 2561 คณะกรรมการ

แนวร่วมปฎิบตัิฯ ได้มีมติให้การรับรองบริษัทฯ เข้าเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต   

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้  

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2561 เม่ือวนัที่ 23 เมษายน 2561   

  ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี  23 เมษายน 

2561 รายละเอียดตามสาํเนารายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้นซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  
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  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มมีตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 

2561 ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 836,927,326 99.95 

ไมเ่ห็นด้วย 414,500 0.05 

งดออกเสยีง 5,000 0.00 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 2      รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

 ประธาน ฯ เสนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการของบริษัทฯ ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏใน

หนงัสอืรายงานประจําปี 2561   ซึง่บริษัทฯ ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

  ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองความต้องการของสินค้าในตลาดเน่ืองจากเห็นว่ายอดขายของบริษัทลดตํ่าลงใน       

ไตรมาส 4 ท่ีผา่นมา นายหลี ่เยะ เหวิน กรรมการผู้จดัการ ได้ตอบข้อซกัถามข้างต้นวา่ ในช่วงปีท่ีผา่นมาอตุสาหกรรมเหลก็ได้รับผลกระทบ

จากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนทําให้ผลประกอบการของบริษัทเหลก็ลดลงทัง้ระบบไม่วา่จะเป็นบริษัทเล็กหรือบริษัทใหญ่  แต่

อย่างไรก็ตาม บริษัทยงัมีความได้เปรียบทางโลจิสติกส์ในตลาดทางภาคใต้จึงถือเป็นจุดแข็งท่ีสําคญั  ในสว่นของปี 2562 แนวโน้มของ

ธุรกิจน่าจะเร่ิมดีขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 2  ต่อจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับปริมาณสินค้าคงเหลือท่ีเพ่ิมสงูขึน้ในช่วงสิน้ปี    

นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชีแ้จงว่าเป็นเร่ืองปกติของอตุสาหกรรมเหล็กเส้นท่ีจะเตรียมยอดสินค้าคงเหลือไว้รองรับปริมาณความต้องการท่ีจะ

เพ่ิมสงูขึน้ในไตรมาสแรกของปีถดัไป  หลงัจากนัน้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมอีก  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับทราบรายงาน

ของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ประจําปี 2561      

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มมีติรับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบักิจการของบริษัทฯ ประจําปี 2561  

วาระที่ 3     พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจาํปี สิน้สุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 

                    ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2561 ซึ่งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรอง และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตาม

รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2561 ท่ีได้จดัสง่ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองรายได้ค่าชดเชยความเสียหายท่ีได้รับจากเหตุอทุกภยัในปี 2560   ว่าได้รับครบถ้วน

หรือยงั  นายสาธิต โกศินานนท์ รองกรรมการผู้จดัการ  ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นตามวา่ รายได้คา่ชดเชยความสยีหายจากเหตกุารณ์

ดงักลา่ว ปัจจบุนัได้รับครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว   อีกทัง้บริษัทยงัได้เสริมการปอ้งกนัอทุกภยัให้ดีขึน้ด้วย  ต่อจากนัน้ ผู้ ถือหุ้นได้ซกัถาม

เพ่ิมเติมเก่ียวกบัรายการปรับลดราคาทนุของสนิค้าคงเหลอืในงบการเงิน   นายหลี ่เยะ เหวิน ได้ชีแ้จงวา่เป็นการปรับลดตามราคาเหลก็ใน

ตลาดแตแ่นวโน้มจะเร่ิมดีขึน้ในช่วงไตรมาสท่ี 2 นี ้หลงัจากนัน้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

 



บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 
 

หน้าท่ี 4 

 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2561 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ประชมุ จํานวนเสียง ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 838,015,328 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสียง 5,000 0.00 

บตัรเสีย - - 

 

วาระที่ 4     พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2561และการจ่ายเงนิปันผล   

  ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่  เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธันวาคม 2561 

ซึ่งปรากฎมีผลกําไรสทุธิเท่ากับ 33.1 ล้านบาท คิดเป็นกําไรสทุธิหุ้นละ 0.03 บาท และโดยท่ีบริษัทฯ ยงัไม่มีแผนการลงทุนท่ีสําคญัใน

อนาคตอนัใกล้นี ้คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 22 เมษายน 2562 เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ

การจ่ายเงินปันผลทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นจํานวนเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายทัง้สิน้ 33.97 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 102 ของกําไร

สทุธิสําหรับปี 2561 ทัง้นีเ้งินปันผลดงักลา่วจ่ายจากกําไรสทุธิประจําปี 2561 และกําไรสะสมบางสว่น โดยท่ีบริษัทไม่ได้มีการจา่ยเงินปัน

ผลระหวา่งกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในปี 2561  ดงันัน้ หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ 

เสนอมาในครัง้นี ้บริษัทก็จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท เป็นเงินจํานวน 33.97 ล้านบาท ใน

วนัท่ี 13 พฤษภาคม 2562   

          ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองเงินปันผลท่ีจ่ายในงวดนีท่ี้มีการจ่ายจากกําไรสทุธิในปี 2561 และ กําไรสะสม ทัง้สอง

รายการนีจ้่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอตัราเท่าไหร่   นายหลี่ เยะ เหวิน กรรมการผู้จดัการ  ได้ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นว่า เงินปันผลท่ี

จ่ายดงักลา่วจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลในอตัราร้อยละ  20 ทัง้หมด หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมอีกประธานฯ จึง

ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล  

   ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และการจ่ายเงิน

ปันผลตามเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มตท่ีิประชมุ จํานวนเสียง ร้อยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 838,050,449 100.00 

ไม่เหน็ด้วย - - 

งดออกเสียง 5,000 0.00 

บตัรเสีย - - 

 

 

 

 

 



บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 
 

หน้าท่ี 5 

 

วาระที่ 5  พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

  ประธานฯ ได้ขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่  เพ่ือให้

เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อท่ี 20 ซึ่งกําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

หมนุเวียนในอตัราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทัง้หมด ดงันัน้ ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีในครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีจะต้อง

ออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 3 คน ดงันี ้ 

                 1) นายวิน วิริยประไพกิจ     กรรมการ และ กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม    

 2) นายชรินทร์ หาญสบืสาย             กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ   

 3) นายธวชั ผลความดี                     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ  

  บริษัท ฯ ได้ตระหนกัถึงการดําเนินงานให้เป็นไปตามหลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยท่ีบริษัท ฯ ให้ความสาํคญั

กบัผู้ ถือหุ้น และเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมัน่ใจว่าสิทธิของตนได้รับการปฏิบตัิอย่างเท่าเทียมกนั จึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการเสนอเร่ืองท่ี

เห็นว่าสําคญัและเป็นประโยชน์เพ่ือพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิเหมาะสมเพ่ือเข้า

รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯลว่งหน้าก่อนวนัประชมุสามญัประจําปี 2562 ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทกําหนดไว้นัน้ ปรากฏว่าไมม่ีผู้

ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีจะเข้ารับการคดัเลอืกเพ่ือเป็นกรรมการของบริษัท แตอ่ยา่งใด  

  คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณากลัน่กรองแล้วเห็นว่า กรรมการท่ีต้องออกจาก

ตําแหนง่ตามวาระทัง้ 3 คน เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ทกัษะ ความเช่ียวชาญ ประสบการณ์ ตลอดจนภาวะผู้ นําและวิสยัทศัน์ท่ี

เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ รวมทัง้การปฏิบตัิหน้าท่ีในฐานะกรรมการท่ีผ่านมาปรากฎผลเป็นท่ีน่าพอใจอย่างยิ่ง อีกทัง้

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ววา่ กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการอิสระมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามท่ีบริษัทกําหนด สามารถท่ีจะ

ให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้บคุคลทัง้ 3 

ข้างต้นกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระ  

          หลกัเกณฑ์ในการคดัเลือกบคุคลท่ีจะเข้าดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทฯ มิได้ผ่านขัน้ตอนของคณะกรรมการ

สรรหา เน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม่ได้มีการจัดตัง้คณะกรรมการสรรหา (Nominating Committee) เพ่ือคัดเลือกบุคคลท่ีจะแต่งตัง้เป็น

กรรมการ อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้กําหนดแนวทางและหลกัเกณฑ์ในการแต่งตัง้กรรมการ โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ พิจารณาคดัเลอืก

โดยใช้เกณฑ์ความสามารถ ประสบการณ์ วิสยัทศัน์ และความนา่เช่ือถือ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏอยูใ่นรายงานประจําปี 2561 ทัง้นี ้โดย

มีประวตัิกรรมการแตล่ะรายเพ่ือประกอบการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น แนบมาพร้อมกบัหนงัสอืนดัประชมุแล้ว 

  ในการพิจารณาวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามแต่อย่างไร  ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบคุคลเพ่ือความโปร่งใสและสอดคล้องกบัหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีด ี  

  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหนง่

กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีงเป็นรายบคุคล ดงันี ้

 

 

 

              



บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 
 

หน้าท่ี 6 

 

1. นายวิน วิริยประไพกิจ     กรรมการ และกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม   

 มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 837,697,201 99.95 

ไมเ่ห็นด้วย 414,500 0.05 

งดออกเสยีง 5,050 0.00 

บตัรเสยี - - 

   

 

   2. นายชรินทร์ หาญสบืสาย             กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ             

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 837,697,151 99.95 

ไมเ่ห็นด้วย 414,600 0.05 

งดออกเสยีง 5,000 0.00 

บตัรเสยี - - 

                          

                           3. นายธวชั ผลความดี                     กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ          

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 837,697,251 99.95 

ไมเ่ห็นด้วย 414,500 0.05 

งดออกเสยีง 5,000 0.00 

บตัรเสยี - - 

         

 

วาระที่  6   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชปีระจาํปี 2562 

 ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชี ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบ

และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอยา่งรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ    นางสาวอิศราภรณ์ 

วิสทุธิญาณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 7480 และ/หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 

4498และ/หรือ  นางสาววธู ขยนัการนาวี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 5423  แหง่บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทฯ ประจําปี 2562 อีกวาระหนึ่ง เน่ืองจากเห็นว่าสํานกังานดงักลา่วมีประสบการณ์ในการตรวจสอบบญัชีในธุรกิจต่างๆ หลาย

แหง่เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป พร้อมทัง้พิจารณาอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,240,000 บาท  



บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 
 

หน้าท่ี 7 

 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมา ไมม่คีวามสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด   

 ในการพิจารณาวาระนี ้ ไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามแตอ่ยา่งไร ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี

และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 

   ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมมีติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 ตามท่ีเสนอ

ข้างต้น   ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 838,111,751 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย - - 

งดออกเสยีง 5,000 0.00 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 7      พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานฯ ขอให้เลขานกุารบริษัทชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่เลขานกุารบริษัทได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 เมื่อวนัท่ี 23 เมษายน 2561 ได้มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการไว้ เป็นดงันี ้

   ประธานกรรมการบริษัท   30,000 บาท/เดือน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ               30,000 บาท/เดือน 

   กรรมการทา่นอ่ืนๆ ทา่นละ  25,000 บาท/เดือน 

        นอกจากนี ้ได้มีมติอนมุตัใิห้กรรมการ 2 คน ซึง่มีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้และได้อทิุศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็น

พิเศษ ให้ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นรายเดือนเพ่ิมขึน้อีกเป็นดงันี ้

   นายฟาง จิน หลง      60,000  บาท/เดือน 

   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช   32,000  บาท/เดือน 

 สําหรับการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 นัน้เ พ่ือให้เป็นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรทบทวนคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจําทกุปี ซึง่การพิจารณาทบทวนในปีนีไ้ด้ยดึหลกัเกณฑ์เช่นเดียวกบัปีท่ี

แล้วคือค่าตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เป็นดงันี ้ 

    



บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 
 

หน้าท่ี 8 

 

                   ประธานกรรมการบริษัท   30,000 บาท/เดือน 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ               30,000 บาท/เดือน 

   กรรมการทา่นอ่ืนๆ ทา่นละ  25,000 บาท/เดือน 

 นอกจากนี ้ได้เสนอให้กรรมการอีก 2 คน ซึ่งมีหน้าท่ีความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้และได้อทิุศเวลาให้แก่บริษัทฯ มากเป็น

พิเศษ ให้ได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นรายเดือนประจําปี 2562 เป็นดงันี ้

   นายฟาง จิน หลง           60,000  บาท/เดือน 

   นายอนวุตั   ชยักิตติวนิช                32,000  บาท/เดือน         

 เน่ืองจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ปรากฏมีกําไรสุทธิ 33.1 ล้านบาท 

คณะกรรมการจึงได้เสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิจ่ายเงินปันผลทัง้ปีในอตัราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 33.97 ล้านบาท ซึง่

หากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุตัิเงินปันผลดงักลา่วแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงิน

บําเหน็จให้แก่กรรมการในอตัราร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลท่ีเสนอจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้น คิดเป็นเงินบําเหน็จกรรมการท่ีเสนอ

จ่ายทัง้สิน้จํานวน 169,875 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการไปพิจารณาแบง่จ่ายกนัเอง 

  ในการพิจารณาวาระนี ้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเร่ืองค่าตอบแทนว่ามีกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารรับเงินเดือนประจําด้วยหรือไม่   

นายหลี่ เยะ เหวิน ได้ชีแ้จงว่ามีเพียงนายหลี่ เยะ เหวินคนเดียวท่ีเป็นกรรมการและเป็นผู้บริหารโดยดํารงตําแหน่งกรรมการผู้จดัการอีก

ตําแหนง่จึงมีเงินเดือนประจําเพียงคนเดียว หลงัจากนัน้ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมอีก  

               ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจา่ยคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 

 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์ให้จ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562    ในอตัราเดมิตามท่ีประชมุสามญัผู้

ถือหุ้นประจําปี 2561 ได้อนมุตัิไว้แล้วและอนมุตัิการจา่ยเงินบําเหน็จกรรมการตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
มติท่ีประชมุ จํานวนเสยีง ร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 837,820,962 99.95 

ไมเ่ห็นด้วย 414,500 0.05 

งดออกเสยีง 5,000 0.00 

บตัรเสยี - - 

 

วาระที่ 8   เร่ืองอื่นๆ  

                       ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ได้บญัญตัิไว้วา่ ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกว่า

หนึง่ในสามของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ ซึง่ไม่

มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใด         

                                



บริษทั บางสะพานบาร์มลิ จาํกดั (มหาชน)                       
เลขที่ 28/1 อาคารประภาวทิย์ ช้ัน 8 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500  
 
 

หน้าท่ี 9 

 

          ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมอีก ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ 

และกลา่วปิดประชมุ 

                 

ปิดประชมุเวลา 15:00 น. 

 

 

 

 

 

                                                                   

                                (   นายทวีศกัดิ์ เสนาณรงค์   )     

                         ประธานท่ีประชมุ      

          

                                                   

 (   นายสาธิต  โกศินานนท์    ) 

                  เลขานกุารบริษัท     
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