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26th Floor, The Trendy Building, 10/190-193 Soi Sukhumvit 13, Sukhumvit Road,  

Klong Toey Nua, Wattana, Bangkok 10110 
 Tel: (662) 168 -7100  Fax: (662) 168-7111-2 

http://www.brookergroup.com 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ : ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขท่ี 
189 ถนนสขุมุวิท ซอย 13 - ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 10110  

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

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

 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
   5. คณุพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
                            6. คณุสมพงษ์ เผอิญโชค                            กรรมการตรวจสอบ 
                                                                                             กรรมการพจิารณาผลตอบแทน  
 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.   คณุสริิยา บณุฑริก        รองประธานฝ่ายให้คําปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน การลงทนุ 
4.   คณุสภุาณี พงศ์สภุาพชน  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   

                 
 ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.   คณุชยัยทุธ องัศวุิทยา  สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท จํากดั  
2.   คณุศกัดิช์ยั วฒันะเดชะกลุ สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท จํากดั 
 

 ในท่ีประชมุมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 176 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้                
3,508,675,683 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 3.64 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 62.24 ของ
หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เป็นอนัครบองค์ประชมุ ซึง่ก่อนการเร่ิมประชมุประธานได้ชีแ้จงเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
“ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย
ตามมติท่ีนําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนน
ท่ีบริษัทฯ จัดให้ สําหรับในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย  
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ จะแบ่งหุ้นเพ่ือลงคะแนนเสียงเป็น
หลายทางไม่ได้ การออกเสียงลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง  ทัง้นีใ้นการรวบรวมผล
คะแนน บริษัทฯ จะแยกเป็นคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย คะแนนงดออกเสียง และคะแนนเสียงท่ี 
เห็นด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้ นท่ีทําหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข บริษัทฯ ได้นํา
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คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น บนัทึกรวมไว้
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมตติามวาระไว้แล้ว” 

 
 ประธานจงึได้กลา่วเปิดประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครัง้ที่ 1/2560 ประชุมเม่ือวันที่ 

26 เมษายน 2560 
 
 ประธานได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุตัิรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีครัง้ท่ี 

1/2560 ซึง่ได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2560 
 
  มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวตามท่ีประธานเสนอด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,509,424,883 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจํานวน
รวม 8 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 749,200 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจาํปี 

2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว (เอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจาํปี)  
 

ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงิน 
ของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง  
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจําปี 
 
คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 
2560 ท่ีผา่นมา ซึง่มีผลสรุปได้ดงันี ้

 
ในปี 2560 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวม 612 ล้านบาท ซึ่งลดลงจากรายได้รวมของปี 
2559 ซึ่งมีจํานวน 1,122 ล้านบาท หรือลดลงจํานวน 510 ล้านบาท เน่ืองจากปีท่ีแล้วบริษัทฯ 
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สามารถรับรู้รายได้ค่าบริการท่ีปรึกษาจากผลสําเร็จของงานโครงการใหญ่ๆน้อยลง ทําให้ปีนี ้
บริษัทฯ มีกําไรสทุธิรวมเท่ากับ 359 ล้านบาท เป็นกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 340 
ล้านบาทซึ่งลดลงเม่ือเทียบกับกําไรปีก่อนท่ี 807 ล้านบาท กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานเท่ากับ 0.06 
บาทตอ่หุ้น  กําไรตอ่หุ้นปรับลดเท่ากบั 0.06 บาทตอ่หุ้น ผลการดําเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มี
สินทรัพย์รวมเท่ากับ 2,699 ล้านบาท มีหนีส้ินรวม 197 ล้านบาท  โดยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวม
จํานวนเทา่กบั 2,502 ล้านบาท  
 
และมีเร่ืองเรียนแจ้งเพิ่มเตมิท่ี  บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั(มหาชน) ได้ผ่านกระบวนการรับรอง
และเป็นสมาชิกแนวร่วมปฎิบตัขิองภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริตอยา่งสมบรูณ์ เม่ือวนัท่ี 9 
มีนาคม 2560 
 
ผู้ ถือหุ้นชาวต่างประเทศช่ือ Mr. Basant Kumar Dugar มาประชุมด้วยตนเองกล่าวเป็น
ภาษาอังกฤษได้กล่าวชมเชยเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมาเช่นเคย 
ประธานกล่าวขอบคุณโดยรวมถึงท่ีผ่านมาบริษัทฯมีผลการดําเนินงานท่ีดี และมีแนวทางทํา
ธุรกิจเพิ่มขึน้มาโดย สามารถทัง้กู้ ยืมเงินจากสถาบันการเงินและปล่อยเงินกู้ ให้แก่ลูกค้าของ
บริษัทฯ ซึ่งตรงกบัคําเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นให้ใช้ประโยชน์จากสภาพคล่องและความสามารถใน
การกู้ ยืมเงิน      
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  เลิศปิยะนนัทกรู มาประชมุด้วยตนเองถามว่า กองทนุ JASIF ไม่ได้ระดม
ทนุเพิ่มในปีท่ีผ่านมา ขณะท่ีกองทนุของ TRUE กําลงัระดมเงินทนุเพิ่มอยู่ ขณะท่ีมลูคา่ตลาดใน
ปัจจบุนัของ JASIF อยู่ถึง 50,000 - 60,000 ล้านบาท ทําไมกองทนุ JASIF ถึงเล่ือนระดมทนุ
ของกองใหม่ออกไปอีก  
ประธานกล่าวว่าวาระนีสํ้าหรับพิจารณาอนุมัติงบการเงิน  ขอคําถามเก่ียวกับงบการเงินก่อน 
คําถามอ่ืน ๆ ขอตอบในวาระอ่ืน ๆ  
คณุชาญขอตอบสัน้ ๆ ก่อนว่า กองทนุ JASIF1 ใช้เวลาสามปีในการจดัตัง้ แตก่องทนุ JASIF2 ใช้
เวลา ณ ขณะนีแ้คปี่กวา่และกําลงัอยูใ่นช่วงพิจารณา นบัวา่ใช้เวลาไม่มากนกัเม่ือเปรียบเทียบกนั 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือดร. วิทยา จิระพาณิชย์มาประชมุด้วยตนเองถามว่า ในหนงัสือรายงานประจําปี หน้า 
140-145 พูดถึงปัจจัยเส่ียงของบริษัทฯ ในการพึ่งพิงผู้บริหารและบุคลากรท่ีมีความสําคญัคือ
คณุชาญ ในการหารายได้หลกัของบริษัทฯ คือรายได้ท่ีปรึกษาทางธุรกิจ และสามปีท่ีผ่านมา
รายได้ IB ก็ลดลงไปเร่ือย ๆ บริษัทฯ มีแนวทางแก้ไขอยา่งไร  
ประธานกลา่ววา่ ขอตอบคําถามนีใ้นวาระอ่ืน ๆ  
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มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตรัิบทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและมีมตอินมุตัแิละ 
รับรองงบการเงินประจําปี ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,573,468,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ           
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิจํานวนรวม 
8 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 64,043,696 หุ้น 
 

วาระที่ 3   พจิารณาการจัดสรรกาํไรเพื่อจ่ายเงนิปันผล  
 
ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เน่ืองจากในปี 2559 บริษัทฯ ได้จดัสรรทนุสํารองตามกฏหมาย
ครบตามจํานวนขัน้ต่ําท่ีกฏหมายกําหนดแล้ว ( ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน) จึงทําให้ในปีนี ้
ไม่ต้องมีการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายอีก   
ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจํานวน
เงิน 225.50 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับประมาณร้อยละ 315.52 ของกําไรสุทธิ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่
น้อยกวา่ ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงฐานะการเงินและสภาพ
คลอ่งของบริษัทประกอบด้วย ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการ
งวด  6 เดือนแรกของปี 2560 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 ในอตัรา 0.01 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงิน
รวมทัง้สิน้ 56.37 ล้านบาทและจะจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลงัของปี 
2560 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 169.13 ล้านบาท โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 หลงัจากได้รับการอนุมัติจากท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้น  ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายเงินปันผลครัง้ท่ีเก้าของ
บริษัทฯ 

 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  เลิศปิยะนนัทกูร ถามว่า ทุกครัง้ท่ีจ่ายเงินปันผล ราคาหุ้น BROOK จะ
ลดลงประมาณ 5 - 10 เทา่ของเงินปันผลท่ีได้รับ บริษัทฯ ควรจะเอาเงินไปลงทนุอยา่งอ่ืนดีไหม  
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    ประธานอธิบายว่า  คณะกรรมการไม่ ได้ มีบทบาทในการทําให้ราคาหุ้ นขึน้หรือลดลง 
คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าบริษัทฯ มีกําไร  จึงต้องจ่ายเงินปันผลคืนให้ผู้ ถือหุ้นคงคาดเดา
ไม่ได้วา่ราคาหุ้นจะขึน้หรือลงอยา่งไร 

 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุจไุรรัตน์ กีรตวิรนนัท์ มาประชมุด้วยตนเองถามว่า  นโยบายการจ่ายเงินปันผลเป็น
สดัสว่นเทา่ไร  จ่ายจากกําไรสทุธิรวมหรือกําไรเฉพาะกิจการ 
คณุสภุาณีตอบวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มี “นโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัรา
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีของบริษัทฯ โดยคํานึงถึงฐานะการเงินและ
สภาพคล่องของบริษัทฯ ประกอบด้วย” สําหรับปี 2560 สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไร
สทุธิเฉพาะบริษัทฯ เท่ากับร้อยละ 315 กล่าวคือ กําไรสทุธิเฉพาะบริษัทฯ เท่ากับ 71 ล้านบาท 
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 225 ล้านบาท       
ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า เอาเงินท่ีมีอยู่มาจ่ายปันผลเป็นสดัส่วน สามเท่าจากกําไรสทุธิเฉพาะ
บริษัทฯ   
 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตัง้แต่วันท่ี                  
1 มกราคม 2560  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทตามท่ีประธานเสนอ     
ทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,575,893,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เ ห็นด้วย   0  เ สียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิจํานวนรวม  
2 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 2,425,000 หุ้น 

 
วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 
 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ สอบบัญชี               
รับอนญุาตเลขท่ี 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4563 
หรือนางสาวดรณี สมกําเนิด  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5596 แหง่บริษัท สํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จํากดั ซึง่ไม่มี
ความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
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หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 
2561 โดยมีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีไม่เกินกวา่ 1,760,000 บาท 
   

                    มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  และมีมติอนุมัติ

คา่ตอบแทนการสอบบญัชีตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,575,893,579  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ          
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เ ห็นด้วย   0  เ สียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0  เ สียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 
 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ทา่น คือ 

 ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี 

 นายกิรินทร์ นฤหล้า 

 นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ 

 นายวรุฒ บลูกลุ 
 

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทําการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและ        
ขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ส่ีท่านกลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
 
เพ่ือให้พิจารณาเลือก ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก ดร. ณรงค์ชัย อัครเศรณี ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ 
บริษัทฯ อีกวาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,575,895,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เ ห็นด้วย   0  เ สียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิจํานวนรวม  
1 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น 
 
ประธานจงึได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาเลือก นายกิรินทร์ นฤหล้า กลบัเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก นายกิรินทร์ นฤหล้า  กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,575,895,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เ ห็นด้วย   0  เ สียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0   เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมตเิลือก นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
อีกวาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,575,895,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เ ห็นด้วย  0 เ สียง  คิดเ ป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0   เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นายวรุฒ บูลกุล กลบัเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
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มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมตเิลือก นายวรุฒ บลูกลุ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ
หนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,575,895,579 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เ ห็นด้วย   0  เ สียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0    เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2561 ถึง               

31 ธันวาคม 2561 
 

 ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิในคําเสนอของคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับ
งวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว  ในจํานวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท  

                               
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทัง้คณะในงวด

วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามท่ี
ประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,575,896,579 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เ ห็นด้วย   0  เ สียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0  เ สียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิจํานวนรวม 
1 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 1,000 หุ้น 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4) 

ข้อที่ 1 และ ข้อที่ 8   
และพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ของ บริษัทฯ อีก 1 ข้อ ดังนี ้
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“ข้อ 3.  วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจาํนวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่
แนบ” 
 
ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิแก้ไขวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 8 เพ่ือให้บริษัทฯ
สามารถขยายธุรกิจได้กว้างขึน้ และเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 14 ดงันี ้
“ข้อ 14   คํา้ประกัน อาวลั รับรอง ถอน ไถ่ถอน จดัทํา รับ หรือสลกัหลงั เก่ียวกับการ กู้ ยืมเงิน 
ใบหุ้น    ตัว๋เงิน สญัญาต่างๆ ตราสารการเงินหรือหลกัประกนัใดๆ โดยมีผลประโยชน์ตอบแทน 
หรือเพ่ือประโยชน์แหง่ธุรกิจของบริษัทฯ”  
ดงันัน้ จงึจําเป็นต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดข้างต้น 
 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนมุตัิแก้ไขวตัถปุระสงค์ข้อท่ี 1 และข้อท่ี 8 เพ่ือให้
บริษัทฯสามารถขยายธุรกิจได้กว้างขึน้ และเพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 14 ดงันี ้
“ข้อ 14   คํา้ประกนั อาวลั รับรอง ถอน ไถ่ถอน จดัทํา รับ หรือสลกัหลงั เก่ียวกบัการ กู้ ยืมเงิน ใบ
หุ้น    ตัว๋เงิน สญัญาตา่งๆ ตราสารการเงินหรือหลกัประกนัใดๆ โดยมีผลประโยชน์ตอบแทน หรือ
เพ่ือประโยชน์แหง่ธุรกิจของบริษัทฯ”  
ดงันัน้ จงึจําเป็นต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัทฯ ดงัรายละเอียดดงันี ้
“ข้อ 3.  วตัถปุระสงค์ของบริษัทฯ มีจํานวน 14 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
 
ทัง้นี ้ในการจดทะเบียนแก้ไขวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ บริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้ อํานวยการ 
มอบหมาย มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความในวตัถปุระสงค์ท่ีเสนอให้แก้ไขดงักล่าว เพ่ือให้
เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน โดยท่ีไม่กระทบต่อสาระสําคญัของการแก้ไขวัตถุประสงค์
ตามท่ีเสนอข้างต้น 

 ตามท่ีประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,575,924,579 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เ ห็นด้วย   0  เ สียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0  เ สียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิจํานวนรวม 
3 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 28,000 หุ้น 
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วาระที่ 8        พจิารณาวาระอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
 

ประธานได้เรียนวา่วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัหรือเพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆของผู้ ถือหุ้น 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามและให้ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ 
 

ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  เลิศปิยะนันทกูร ถามต่อไปว่า ตามข่าวท่ี BROOK ออนไลน์ถึงตลาด
หลกัทรัพย์เม่ือวนัท่ี 25 มกราคม 2561 เร่ืองการปล่อยเงินกู้ ให้แก่บคุคลธรรมดาคือนายสรพจน์              
เตชะไกรศรี จํานวนเงิน 580 ล้านบาท ก่อนปล่อยกู้ ราคาหุ้น BROOK อยู่ท่ี 0.80 บาทต่อหุ้น 
หลงัจากปลอ่ยกู้แล้วราคาหุ้นตก และในการนีบ้ริษัทฯ ใช้ Credit line จาก Bank ในการปลอ่ยกู้  
ขอทราบเหตผุลในการปลอ่ยกู้ครัง้นี ้     
คณุชาญขอตอบคําถามในตอนแรกก่อน เร่ือง JASIF2 สําหรับ JASIF2 มีขนาดกองทนุประมาณ 
40,000 – 50,000 ล้านบาท แยกการระดมทนุออกเป็นสองคราว คราวแรกปีนีป้ระมาณ 40,000 
ล้านบาทครัง้ต่อไปอีกประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึ่งต่อไปบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม 
บวัหลวง จํากดั (BBLAM) จะจดัประชมุผู้ ถือหน่วย JASIF ถ้าผู้ ถือหน่วยอนมุตัิเพิ่มทนุแล้ว จะ
ทําการกู้ เงินจากธนาคารกรุงเทพฯ ประมาณ 20,000 ล้านบาท แล้วย่ืน Filing กบั ก.ล.ต. ตอ่ไป 
คาดว่าเสร็จสิน้กระบวนการภายในปีนี ้โดยบรุ๊คเคอร์เป็นท่ีปรึกษาฝ่าย JAS บริษัทหลกัทรัพย์
จดัการกองทนุรวม บวัหลวง จํากดั (BBLAM)และ Morgan Stanley เป็น underwriter และ 
Financial Advisorให้ กองทนุ JASIF   
 
คณุชาญตอบคําถามตอ่ไปวา่ การจ่ายเงินปันผลทําให้ราคาหุ้นตกไม่เป็นความจริง การท่ีสดัสว่น
การจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิเป็นร้อยละ 300 นัน้ เทียบกบังบการเงินเฉพาะเท่านัน้ไม่ใช่
งบการเงินรวม บริษัทฯ มีรายได้จากบริษัทย่อยในต่างประเทศยงัไม่ได้นําเงินเข้ามา เรามีกําไร
สะสมคอ่นข้างสงู  ปี 2560 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจากงบการเงินรวมเท่ากบั 300 ล้านบาท จ่ายปัน
ผลไปประมาณ 220 ล้านบาท สดัสว่นการจ่ายเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิรวมเท่ากบัประมาณ   
70 - 80 % เทา่นัน้เอง 
ส่วนการท่ีบริษัทฯ ปล่อยเงินกู้  ทําให้ราคาหุ้นตกไม่เป็นความจริง รายได้ของบริษัทฯ เป็นธุรกิจ
เก่ียวกบั IB ไม่เหมือนกบัรายได้จากธุรกิจอ่ืนๆ Deal สําเร็จมากถึงมีรายได้มาก  การพิจารณา
ราคาหุ้นของบริษัทฯ ต้องพิจารณาเร่ืองตอ่ไปนีป้ระกอบด้วย 
1.   Recurring Income 
2.   Backlog โครงการตา่งๆในมือ สําหรับปีนีน้อกจาก JASIF2 ยงัมีอีก 2 - 3 Deal ซึง่ในปีนีม้
Backlog ท่ีคาดวา่จะทําได้สําเร็จมากกวา่ปีท่ีแล้วท่ีมีแค ่1 Deal 
 
บรุ๊คเคอร์มีศกัยภาพในการกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน ตอนนีไ้ด้ทําการกู้ เงินมาแล้ว 500 ล้านบาท
ดอกเบีย้แค่ 2.7 % ต่อปี การท่ีบริษัทฯ ปล่อยเงินกู้ ให้กับบุคคลภายนอกตามข่าวท่ีแจ้งตลาด



12 
 

หลกัทรัพย์ฯ ไปแล้วนัน้ ผู้กู้ จะต้องมีหลกัประกัน 1.5 เท่าหรือ 2 เท่ามาคํา้ประกันด้วย บริษัทฯ 
พิจารณา Cash Flow ของผู้กู้นัน้ๆ เป็นหลกัประกอบกบัการคิดดอกเบีย้เงินให้กู้  15 % ตอ่ปีซึง่
คิดว่าไม่สูง เพราะว่าบริษัทฯ มีความเส่ียง บริษัทฯ ให้กู้ เพราะว่าลูกค้าไม่สามารถขอกู้ เงิน
เพิ่มเติมจาก Bank ได้ เพราะ Bank ต้องปฎิบตัิตามกฎเกณฑ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย 
บริษัทฯ ได้พิจารณาเร่ืองทรัพย์สินของผู้กู้ ด้วยถ้ามีมากพอถึงจะปล่อยเงินให้กู้  ส่วนมากลกูค้ามี
ปัญหาทางการเงินเป็นปัญหาระยะสัน้ ถ้าพิจารณาดแูล้วว่าสามารถแก้ไขได้ บริษัทฯ ก็จะปลอ่ย
เงินกู้ ให้ บริษัทฯ มีแผนการจะปลอ่ยเงินให้กู้ จํานวนวงเงิน 2,000 ล้านบาท ดอกเบีย้ 15% จะได้
รายได้ประมาณ  300 ล้านบาทตอ่ปี ถือเป็น Recurring Income           
การท่ีบริษัทฯ ได้ลงทนุหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ก็เป็นพวกหุ้นขนาดเล็ก Small Cap ซึง่ปีท่ีแล้ว
หุ้นขนาดเล็ก Small Cap ราคาตก เพราะว่านกัลงทนุสว่นใหญ่ได้ย้ายไปลงทนุในหุ้นขนาดใหญ่ 
Big Cap  หุ้นขนาดเล็กมี Value อยู่ในตวันโยบายการลงทนุของบริษัทฯ ในหุ้น Small Cap จึง
ยงัไม่เปล่ียน 
ประธานกลา่วเสริมว่า การปลอ่ยเงินกู้  (Bridge Loan) เป็นการเสริมงานด้านธุรกิจ IB  ช่วย
แก้ปัญหาให้ลกูค้าได้ผลดียิ่งขึน้ 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  เลิศปิยะนนัทกรู ถามตอ่ไปว่า ตาม Fact Sheet ของ SETTRADE แสดง 
Performance กราฟ 3 กลุม่ คือกลุม่ Finance กลุม่ MAI และ Performance กราฟ ของบริษัทฯ 
ซึง่ Under Perform เม่ือเทียบกบัอีกสองกลุม่ 
คณุชาญตอบวา่ บริษัทฯ ในตา่งประเทศเร่ิมบริหารกองทนุหุ้นเม่ือ 10 ปีท่ีแล้ว ณ ปัจจบุนักองทนุ
มีมลูคา่ขึน้มา 5 เทา่ กองทนุมีนโยบายลงทนุในหุ้นขนาดเลก็ Small Cap ซึง่นโยบายของกองทนุ
เปล่ียนไม่ได้ ถ้าจะมาด ูPerformance กราฟเทียบกนัปีต่อปีคงเปรียบเทียบกนัไม่ได้ หุ้นขนาด
เล็ก Small Cap ไม่คอ่ยมีคนสนใจ แตแ่ท้จริงแล้วทํากําไรได้ดีมากในปี 2008 กองทนุขาดทนุไป
ประมาณ 30-40 % ปีถดัมากองทนุกําไรได้ถึง 100 %  
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคุณสมชาย รังสีสกุลสวัสดิ์ มาประชุมด้วยตนเองถามถึงผลสรุปแผนนโยบายการ
ลงทนุในภาพรวม ของปีนีแ้ละปีหน้า และมี Deal อะไรบ้างท่ีคาดว่าจะทําสําเร็จได้ในปีนีแ้ละปี
หน้า 
คณุชาญตอบวา่ ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มี 2 อยา่งคือ 
1.   ธุรกิจบริหารกองทนุ มีคณะกรรมการการลงทนุควบคมุดแูล นโยบายการลงทนุไม่เปล่ียนคง
ลงทนุในหุ้นบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง เพราะว่า Perform ได้ดีกว่าหุ้น Blue Chip ในระยะ
ยาว 
2.   ธุรกิจ Advisory ได้เพิ่มการปลอ่ยเงินกู้ ให้แก่ลกูค้า IB เป็นการช่วยเสริมงาน IB  
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Backlog ในมือขณะนีมี้ JASIF2, Merger Project, Property Project, Steel Project ซึง่จะทํา
สําเร็จได้ในปีนีห้รือปีหน้าไม่สามารถคาดการณ์ได้แน่นอนแต่จะพยายามทําให้สําเร็จมากกว่าปี
ท่ีแล้ว และไม่สามารถบอกช่ือลกูค้าได้  
 
ประธานกล่าวต่อว่าในส่วนของคําถามเก่ียวกับเร่ืองปัจจัยเส่ียงของบริษัทฯ ในการพึ่งพิง
ผู้ บ ริหารและบุคลากรท่ีมีความสําคัญโดยเฉพาะคุณชาญ  ขอให้คุณพรรณีประธาน
คณะกรรมการสรรหาเป็นคนตอบแทน 
คณุพรรณีกล่าวว่า คณุชาญมี Connection ท่ีกว้างขวางและบริษัทฯ ยงัคงต้องพึ่งพิงคณุชาญ
ในการหางาน IB คณะกรรมการบริษัทฯ คงให้ท่านทํางานตอ่ไปเร่ือยๆ ซึง่ท่านยงัแข็งแรงอยู่ ใน
ขณะเดียวกันฝ่ายบริหารระดบัสูง และคณะกรรมการยังคงเรียนรู้ความรู้จากคุณชาญต่อไป
อยา่งตอ่เน่ืองโดยเน้นเพิ่มพนกังานระดบับริหารมาช่วยคณุชาญทํางาน   
ประธานกลา่วสรุปวา่ถ้าคณุชาญไม่ทําหน้าท่ีบริหารก็ยงัทําหน้าท่ีเป็นตวัเช่ือมผ่าน Connection 
ในการหางานให้กบับริษัทฯ แตต่อนนีย้งัทําทัง้สองหน้าท่ีอยู ่ พร้อมกบัเพิ่มพนกังานระดบับริหาร
เพ่ือช่วยคณุชาญทํางาน    

   
ผู้ ถือหุ้ นช่ือคุณโรจกร  เลิศปิยะนันทกูร ถามต่อไปว่า เม่ือวันท่ี 14 มีนาคม 2561 บริษัทฯ 
ประกาศข่าวออนไลน์ผ่านตลาดหลกัทรัพย์ว่า บริษัท ฯ เข้าซือ้หุ้นเพิ่มทนุ PP ของบริษัท มิลล์
คอน สตีล จํากดั (มหาชน) (MILL) 100 ล้านหุ้นหุ้นละ 1.50 บาท เป็นจํานวนเงิน 150 ล้านบาท 
ราคาตลาดของหุ้น MILL  ณ ขณะนัน้ 1.60 บาทตอ่หุ้น MILL เคยประกาศจ่ายเงินปันผล 0.02 
บาทตอ่หุ้น ซึง่คดิเป็น Dividend yield ท่ีต่ํามาก   ขอทราบเหตผุลในการลงทนุในครัง้นี ้  

  คณุชาญตอบวา่ การลงทนุต้องการ 2 อยา่ง 
1.   รับเงินปันผล 
2.   พิจารณาวา่ บริษัทนัน้ๆ มีอนาคตดีไหม MILL คาดวา่จะมี Book Value เท่ากบั 2 บาทตอ่
หุ้น บริษัทฯ ได้ซือ้ในราคาท่ีต่ํากว่า Book และต่ํากว่าราคาตลาด เป็นนโยบายลงทนุแสวงหา
กําไร ไม่ใช่ลงทนุระยะยาว    

                         
  ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 11.10 น.    
 

           
__________________________      
ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี     
ประธานท่ีประชมุ  


