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 Tel: (662) 168 -7100  Fax: (662) 168-7111-2 
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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ : ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ กรุงเทพ      
เลขท่ี 171 ถนนสขุมุวิท ซอย11 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 

 
การเปิดประชุม : ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  
                          กรรมการบริษัทฯ จํานวน 10 ท่าน เข้าร่วมประชมุ  รายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้
                          1. ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี       ประธานคณะกรรมการ 
                          2. คณุชาญ บลูกลุ                   รองประธานคณะกรรมการบริษัท 
                                                                          ประธานคณะกรรมการบริหาร   
 กรรมการผู้ อํานวยการ  
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
 ประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

  3. คณุโรเบิรต์ วิลเล่ียม แมค็มลิเลน   กรรมการบริหาร 
  4. ดร. ปีเตอร์ เวลดนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
   5. คณุพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
                            6. คณุสมพงษ์ เผอิญโชค                            กรรมการตรวจสอบ 
                                                                                             กรรมการพิจารณาผลตอบแทน  
 7. คณุเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการการลงทนุ 
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   8. คณุกิรินทร์ นฤหล้า กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 กรรมการสรรหา 

                                                                                             กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                            9. คณุพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ                         กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

 กรรมการสรรหา 
                                                                                             กรรมการบริหารความเสี่ยง                                       
                           10. คณุวรุฒ บลูกลุ                                     กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 กรรมการการลงทนุ 
      
 ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1.   คณุชาญ บลูกลุ          กรรมการผู้ อํานวยการ 
2. คณุเอนก กมลเนตร    รองประธานบริหาร      
3. คณุอมรศกัด์ิ เกตจุรูญ   รองประธานอาวโุสฝ่ายให้คําปรึกษาด้านธรุกิจและการเงิน การลงทนุ 
4. คณุสริิยา บณุฑริก        รองประธานฝ่ายให้คําปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทนุ 
5.  คณุสภุาณี พงศ์สภุาพชน  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   

                 
 ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  

คณุศกัด์ิชยั วฒันะเดชะกลุ สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท จํากดั 
 

 ในท่ีประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 55 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้                
4,101,817,107 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 1.46 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 72.76  ของ
หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เป็นอนัครบองค์ประชมุ ซึง่ก่อนการเร่ิมประชมุประธานได้ชีแ้จงเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
“ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย
ตามมติท่ีนําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนน
ท่ีบริษัทจัดให้ สําหรับในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้ น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้  จะแบ่งหุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียงเป็น
หลายทางไม่ได้  การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้ นเป็นหนึ่งเสียง  ทัง้นีใ้นการรวบรวมผล
คะแนน บริษัทฯ จะแยกเป็นคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย คะแนนงดออกเสียง และคะแนนเสียงท่ี 
เห็นด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข   บริษัทฯ ได้นํา
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คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บนัทึกรวมไว้
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมติตามวาระไว้แล้ว” 

 
 ประธานจงึได้กลา่วเปิดประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระท่ี 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครัง้ที่ 1/2559 ประชุมเม่ือวันที่ 

27 เมษายน 2559 
 
 ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุติัรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีครัง้ท่ี 

1/2559 ซึง่ได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2559 
 
  มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวตามท่ีประธานเสนอด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,164,053,803 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมจํานวน
รวม 4 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 62,236,696 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงนิประจําปี 

2559 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจาํปี)  
 

ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงิน 
ของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง  
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจําปี 
 
คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 
2559 ท่ีผ่านมา ซึง่มีผลสรุปได้ดงันี ้

 
ในปี 2559 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,122 ล้านบาท ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากรายได้
รวมของปี 2558 ซึ่งมีจํานวน 1,183 ล้านบาท หรือลดลงจํานวน 61 ล้านบาท รายได้ส่วนใหญ่
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เป็นรายได้ค่าบริการท่ีปรึกษาจากผลสําเร็จของงานโครงการใหญ่ในไตรมาสท่ีสามและส่ี ทําให้
บริษัทฯ มีกําไรสทุธิรวมเท่ากับ 752 ล้านบาท เป็นกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 806 
ล้านบาทซึง่ลดลงเลก็น้อยเม่ือเทียบกบักําไรปีก่อนท่ี 807 ล้านบาท กําไรตอ่หุ้นขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 
0.15 บาทต่อหุ้น  กําไรตอ่หุ้น ปรับลดเท่ากบั 0.14 บาทต่อหุ้น ผลการดําเนินงานในปี 2559 ทํา
ให้บริษัทฯ มีฐานะการเงินท่ีแข็งแกร่ง มีสินทรัพย์รวมเท่ากบั 2,860 ล้านบาท มีหนีส้ินรวม 233 
ล้านบาท มลูค่าสุทธิทางบัญชีมีมลูค่าสูงขึน้ โดยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวนเท่ากับ 2,627 
ล้านบาท  
 
ผู้ รับมอบฉันทะช่ือคุณปรีชา ไชยวรรณ จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ถามว่าในรายงาน
ประจําปี  หน้า 225 งบกําไรขาดทุน มีรายการกําไรท่ียังไม่เกิดขึน้จากเงินลงทุนในหลกัทรัพย์
เพ่ือค้าจํานวน 221 ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 ไม่มี เป็นเพราะสาเหตใุด และขอวิธีบนัทึกบญัชี
สําหรับรายการนีใ้นงบรายไตรมาสด้วย   
คณุสภุาณีตอบว่า บนัทกึราคาหลกัทรัพย์ด้วยมลูค่ายติุธรรม ณ วนัสิน้งวดคือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
โดยปี 2559 กําไร แต่ในปี 2558 มีรายการขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้จากเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือ
ค้าจํานวน 55 ล้านบาท ส่วนงบการเงินรายไตรมาสก็ใช้หลกัการเดียวกันโดยใช้มลูค่ายุติธรรม 
ณ วนัสิน้งวด 31 มีนาคม 30 มิถนุายน และ 30 กนัยายน ซึง่เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี        
 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและมีมติอนมุติัและ 
รับรองงบการเงินประจําปี ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,164,335,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ           
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  50,000  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเติมจํานวนรวม 
7 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 332,100 หุ้น 
 

วาระที่ 3   พจิารณาการจัดสรรกาํไรไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 
 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมาย โดย
จดัสรรจากกําไรสทุธิในปี 2559 จํานวน 17,283,694.05 บาท 
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มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัจดัสรรกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายโดยจดัสรรจากกําไรสทุธิ
ในปี 2559 จํานวน 17,283,694.05 บาท ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,164,335,903 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  50,000  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4   พจิารณาการจัดสรรกาํไรเพ่ือจ่ายเงนิปันผล  

 
ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2559  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.07 บาท เป็นจํานวน
เงิน 394.63 ล้านบาท ซึง่เทา่กบัประมาณร้อยละ 56.53 ของกําไรสทุธิ ซึง่สอดคล้องกบันโยบาย
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ โดยบริษัทมี นโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกว่า ร้อย
ละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีของบริษัท ฯ โดยคํานึงถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของ
บริษัทประกอบด้วย ซึ่งบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการงวด  6 
เดือนแรกของปี 2559 เม่ือวันท่ี 7 กันยายน 2559 ในอตัรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินรวม
ทัง้สิน้ 112.75 ล้านบาทและจะจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 
2559 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 281.88 ล้านบาท โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 หลงัจากได้รับการอนุมติัจากท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายเงินปันผลครัง้ท่ีแปด
ของบริษัท ฯ 
 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯตัง้แต่วันท่ี                  
1 มกราคม 2559  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทตามท่ีประธานเสนอ     
ทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,164,414,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  50,000  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเติมจํานวนรวม 
3 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 78,800 หุ้น 

 
วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 
 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ สอบบัญชี               
รับอนุญาตเลขท่ี 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนนัท์จีน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4563 
แห่งบริษัท สํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จํากดั ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีสว่น
ได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว 
มาเป็นบริษัทผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีไมเ่กินกว่า 1,675,000 บาท 
   

                    มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติ

คา่ตอบแทนการสอบบญัชีตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,165,144,703  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ          
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  50,000  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเติมจํานวนรวม 
1 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 730,000 หุ้น 

 
วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 
 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ 
 

 ดร. ปีเตอร์ เวลดนั 

 นายโรเบิร์ต วิลเล่ียม แม็คมิลเลน 

 นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 

 นายเอนก กมลเนตร 
 



7 
 

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทําการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและ        
ขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ส่ีท่านกลับเข้าดํารง
ตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
ผู้ รับมอบฉนัทะช่ือคณุปรีชา ไชยวรรณ จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ถามว่า มีกรรมการอิสระ
สองท่านอายกุารดํารงตําแหน่งเกินกว่า 9 ปี ไม่ทราบว่าท่านจะมีความอิสระจริงหรือไม่ และใน
อนาคตบริษัท ฯ มีนโยบายในการกําหนดระยะเวลาในการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ
หรือไม่ 
ประธานตอบว่า กรรมการทัง้ส่ีทา่นมีประสบการณ์  ความรู้ความสามารถ และผ่านการพิจารณา
จากคณะกรรมการแล้วถึงนําเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจาณาอนมุติั สว่นเร่ืองวาระการดํารงตําแหน่ง 
ของกรรมการอิสระนัน้ทางคณะกรรมการรับไว้พิจารณา 
 
ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือให้พิจารณาเลือก ดร. ปีเตอร์ เวลดนั กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก ดร. ปีเตอร์ เวลดนั ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,164,907,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  490,000  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติมจํานวน
รวม 3 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 203,000 หุ้น 
 
ประธานจงึได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาเลือก นายโรเบิร์ต วิลเล่ียม แม็คมิลเลน กลบัเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายโรเบิร์ต วิลเล่ียม แม็คมิลเลน  กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯอีกวาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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 เห็นด้วย 4,164,907,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 490,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหน่ึง  
 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
อีกวาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,164,907,203 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 490,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นายเอนก กมลเนตร กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯอีกวาระหนึง่  
                     
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,164,907,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 490,000 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.01 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ต่อจากนัน้คุณพรรณีได้ขอเรียนชีแ้จงเพ่ิมเติมต่อผู้ ถือหุ้นว่า เป็นนโยบายของสมาคมส่งเสริม           
ผู้ลงทนุไทยท่ีจะลงมติไม่เห็นด้วยในวาระการเลือกตัง้ กรรมการอิสระท่ีดํารงตําแหน่งต่อเน่ืองกนั
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เกินกว่า 9 ปี   นโยบายนีเ้ป็นนโยบายของตลาดหลกัทรัพย์ ถ้าไม่ได้ปฎิบัติตามบริษัทจะถูกตดั
คะแนน CG หายไป 1 คะแนน ลา่สดุได้มีการปรึกษาหารือกบักรรมการผู้จดัการตลาดหลกัทรัพย์
ในเร่ืองนี ้ ทางด้านตลาดหลกัทรัพย์เข้าใจดีว่ากรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่
วาระการดํารงตําแหน่งจะเกินกว่า 9 ปี เพราะว่าเข้ามา 3 ปีแรก เป็นเวลาแห่งการเรียนรู้ อีก 3 ปี
ตอ่มาเร่ิมเข้าใจในธรุกิจมากขึน้ 3 ปีหลงัสามารถช่วยงานบริษัทได้เป็นอย่างดี  แต่ถึงกําหนดครบ
วาระ 9 ปีแล้ว ถ้าบริษัทจะต้องทําการสรรหากรรมการอิสระเข้ามาใหม่จะเป็นการเสียเวลาและ
เสียผลประโยชน์ของบริษัทจดทะเบียนเป็นอย่างมาก   บริษัทจดทะเบียนส่วนใหญ่จะได้รับการ
ลงมติไมเ่หน็ด้วยในวาระนี ้                 
ประธานได้กลา่วสรุปว่า เร่ืองวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระ  ตลาดหลกัทรัพย์ได้รับรู้
ข้อสงัเกตเหลา่นีแ้ล้ว  
 

วาระที่ 7 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2560 ถึง               
31 ธันวาคม 2560 
 

 ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัในคําเสนอของคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับ
งวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว  ในจํานวนเงินรวมไมเ่กิน 5,300,000 บาท  

                               
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนมุติัค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทัง้คณะในงวด

วนัท่ี 1 มกราคม 2560 – 31 ธันวาคม 2560 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามท่ี
ประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,165,347,703 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  50,000  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8        พจิารณาวาระอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
 

ประธานได้เรียนว่าวาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัหรือเพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆของผู้ ถือหุ้น 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม 
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ผู้ ถือหุ้นช่ือคุณโรจกร  เลิศปิยะนันทกูร มาประชุมด้วยตนเองถามว่า ส่วนต่างดอกเบีย้ไทยกับ          
เฟดต่างกนัแค่ 0.5 ไม่ได้มากมายอะไร แต่เม็ดเงินยงัคงไหลเข้าประเทศไทย ทําให้ค่าเงินบาท
แข็ง อธิบายได้ไหมวา่เป็นเพราะอะไร 
ประธานตอบว่า ขอตอบในฐานะเป็นนกัเศรษฐศาสตร์มหภาค (Macro Economist) ถึงแม้ว่า
เศรษฐกิจประเทศไทยจะเติบโตช้าแต่ยังดีกว่าประเทศอ่ืน ๆ โดยท่ีประเทศไทยมีดุลบัญชี
เดินสะพัดเกิน ดุลการค้าเกิน นักท่องเท่ียวเพ่ิมมากขึน้   ธนาคารชาติไม่กล้าขึน้ดอกเบีย้ 
เพราะว่าขนาดยงัไม่ขึน้ดอกเบีย้ เงินยงัไหลเข้าประเทศ ปีนีย้งัคงเป็นอย่างนี ้
 
ผู้ ถือหุ้นทา่นเดิมถามตอ่ไปว่า Business Cycle ของดอกเบีย้จะเป็นอย่างไร  
ประธานตอบว่า ดอกเบีย้ไม่น่าจะลงเร็วอย่างท่ีคาดการณ์เพราะว่าสภาพคล่องล้น แม้ว่า
สหรัฐอเมริกาจะลดการออก QE ลง แตส่ภาพคลอ่งยงัคงมีมาก ดอกเบีย้ก็คงขีน้ได้ช้าตอ่ไป 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุสชุยั วรรุตม์ มาประชมุด้วยตนเองถามว่าในรายงานประจําปีหน้า 265  หมายเหตุ
ประกอบงบการเงินข้อ 10  บริษัท ฯ มีเงินลงทนุทัว่ไปในบริษัท แอ๊บโซลทู คลีน เอ็นเนอร์จี ้จํากดั 
จํานวนเงิน 200 ล้านบาท   บริษัท แอ๊บโซลทูมีทนุจดทะเบียนในปี 2558 เท่ากบั 500,000 บาท 
เม่ือวนัท่ี 24 มิถนุายน 2559 เพ่ิมทนุจดทะเบียนเป็น 4,500 ล้านบาท   คิดเป็นสดัสว่นการลงทนุ
ในบริษัทเท่ากบัร้อยละ 1.1 ถามว่า บรุ๊คเคอร์มีสดัสว่นการลงทนุท่ีเปลี่ยนไปไหม และบริษัทมอง
อนาคตธรุกิจประเภทนีอ้ย่างไร 
 
คณุวรุฒ กรรมการบริหาร ตอบว่า สดัส่วนการลงทนุ ณ ปัจจุบนัไม่เปล่ียนแปลง เป็นการลงทุน
ใน บริษัท Pre IPO ของธุรกิจพลงังานทดแทน  (Biomass) มีธนาคารไทยพาณิชย์ให้การ
สนับสนุนโดยการปล่อยเงินกู้   มีแผนจะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ในปลายปีนีห้รือต้นปีหน้า  ซึ่งจะ
เป็นโอกาสให้บรุ๊คเคอร์มีโอกาสทํากําไร หรือจะขายออกไปได้   
 
ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า บรุ๊คเคอร์ลงทุนในหุ้น MCS  จํานวน 2.9 ล้านหุ้น สดัส่วน
ประมาณร้อยละ 0.58 อยากทราบว่าบริษัทลงทนุในหุ้นตวัไหนบ้างในตลาดหลกัทรัพย์ 
 
ประธานตอบว่าลงทนุในหุ้นตวัไหนบ้างคงตอบไม่ได้ ตอบได้แต่เพียงสดัส่วนการลงทุนในหุ้นใน
ตลาดหลกัทรัพย์เป็นร้อยละเท่าไรของ Port การลงทุนทัง้หมดและได้มอบหมายให้คณุวรุฒ 
กรรมการบริหารตอบ 
คณุวรุฒ ตอบว่า นโยบายของคณะกรรมการคือสดัสว่นเงินลงทนุจะอยู่ท่ีร้อยละ 60 ของ Equity 
ตอนนีส้ัดส่วนเงินลงทุนอยู่ประมาณร้อยละ 50-60 มีการประชุมคณะกรรมการลงทุนเพ่ือดู
สถานการณ์ตลาดอย่างสม่ําเสมอ  ถ้าตลาดมีความผันผวนมากสัดส่วนการลงทุนจะถูก
พิจารณาลดลง  
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ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า โครงสร้างทางรายได้ของบริษัทหน้า 279 มีการเปล่ียนแปลงโดย
ในปี 2558 รายได้จากการบริการท่ีปรึกษาธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 98 รายได้จากฝ่ายการลงทนุคิด
เป็นร้อยละ 2  แต่ในปี 2559 รายได้จากการบริการท่ีปรึกษาธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 70 รายได้จาก
ฝ่ายการลงทุนคิดเป็นร้อยละ 30  โครงสร้างรายได้ของปี 2559 เปล่ียนไปจากปี 2558 อยาก
ทราบว่าในอนาคตบริษัท ฯ มีแผนโครงสร้างรายได้เป็นอย่างไร 
ประธานตอบว่า รายได้จากบริษัท ฯ มาจากสองทางคือฝ่ายท่ีปรึกษาธุรกิจและฝ่ายการลงทุน 
รายได้แต่ละปีจะเปล่ียนแปลงไปตามผลสําเร็จของงานและตามมลูค่ายุติธรรมของการลงทุน  
การพยากรณ์รายได้จากฝ่ายไหนจะมากกว่ากนัไมส่ามารถพยากรณ์ได้ 
 
ผู้ รับมอบฉันทะช่ือคณุปรีชา ไชยวรรณ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย ถามต่อไปว่า เงินลงทนุ
ทัว่ไปในบริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์ จํากัด (มหาชน) ในปี 2559 เพ่ิมขึน้ 80 ล้านบาทจากปี 2558 
แสดงว่าสดัสว่นการถือหุ้นเพิ่มขึน้  บริษัทฯมองเห็นศกัยภาพอะไรถึงลงทนุในบริษัทเงินทนุ แอ๊ด
วานซ์ และธรุกิจของบริษัทเงินทนุ แอ๊ดวานซ์ ต่างจากธรุกิจของบรุ๊คเคอร์อย่างไร 
ประธานตอบว่า ณ ปัจจบุนั สดัสว่นการลงทนุของบริษัทฯในบริษัทเงินทนุ แอ๊ดวานซ์มีการถือหุ้น
อยู่ร้อยละ 10  โดยท่ีบริษัทเงินทนุ แอ๊ดวานซ์มีแผนจะเข้าตลาดหลกัทรัพย์ บริษัท ฯ จึงมีโอกาส
ท่ีจะขายทํากําไรได้ดีหลงัการเข้าตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทเงินทนุ แอ๊ดวานซ์ มีการจ่ายเงินปันผล
ท่ีสงู ความแตกต่างของบรุ๊คเคอร์และบริษัทเงินทนุ แอ๊ดวานซ์คือ บริษัทเงินทุน แอ๊ดวานซ์มีใบ
รับอนญุาตในการทําธรุกรรมทางการเงิน (license) เป็นธุรกิจคล้ายๆ ธนาคารรับเงินฝากได้ และ
ให้กู้ เงินได้ แต่บริษัทบรุ๊คเคอร์ เป็นธรุกิจประเภท Advisory และ Investment    
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือ Mr. Basant Kumar Dugar มาประชมุด้วยตนเองได้กลา่วเป็นภาษาองักฤษแปลได้
ใจความว่า เขาขอชมเชยกระแสเงินสดของบริษัท ฯ ในปี 2559 ว่าดีมากโดยเฉพาะเงินสดจาก
กิจกรรมดําเนินงานและขอแนะนําวาระในหนงัสือเชิญประชมุวาระสองว่า ควรแยกเป็นสองวาระ
คือพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและพิจาณาอนมุติังบการเงินประจําปี 
2559 
 
ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 11.05 น.    
 
          -ลายมือช่ือ- 
__________________________      
ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี     
ประธานท่ีประชมุ  


