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THE BROOKER GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED 
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 1/2562 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ : ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 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 
                          สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด = 100% ของกรรมการทัง้หมด 
 ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1.   คณุชาญ บลูกลุ          กรรมการผู้ อํานวยการ 
2.  คณุเอนก กมลเนตร    กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
3.  คณุวริศ บลูกลุ รองผู้จดัการใหญ่ฝ่ายให้คําปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน                

การลงทนุ       
4.   คณุสภุาณี พงศ์สภุาพชน  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   

                 
 ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.    คณุศกัดิช์ยั วฒันะเดชะกลุ สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท จํากดั 
 

 ในท่ีประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 82 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้                
3,638,044,781 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 1.90 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 64.53  ของ
หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เป็นอนัครบองค์ประชมุ ซึง่ก่อนการเร่ิมประชมุประธานได้ชีแ้จงเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
“ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วย
ตามมตท่ีินําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงให้ใช้ใบลงคะแนน
ท่ีบริษัทฯจัดให้ สําหรับในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ ถือหุ้ น 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 1/2561 ประชุมเม่ือวันที่ 

25 เมษายน 2561 
 
 ประธานได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุตัิรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีครัง้ท่ี 

1/2561 ซึง่ได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2561 
 
  มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติรับรองรายงานการประชุมดงักล่าวตามท่ีประธานเสนอด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,639,184,922 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 11 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 1,140,141 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจาํปี 

2561 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
 

ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงิน 
ของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง  
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจําปี 
 
คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 
2561 ท่ีผา่นมา ซึง่มีผลสรุปได้ดงันี ้

 
ในปี 2561 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 466 ล้านบาท โดยรายได้รวมของปี 2560 ซึ่งมี
จํานวน  612 ล้านบาท หรือลดลงจํานวน 146 ล้านบาท บริษัทฯ มีกําไรสทุธิรวมเท่ากับ 3 ล้าน
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บาท เป็นกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากบั 4 ล้านบาท กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานและกําไรต่อ
หุ้นปรับลดเท่ากับ 0.001 บาทต่อหุ้น  ผลการดําเนินงานในปี 2561 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
เท่ากบั 2,765 ล้านบาท มีหนีส้ินรวม 576 ล้านบาท  โดยมีส่วนของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวนเท่ากบั 
2,189 ล้านบาท  
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุพชัรินทร์ ชาญเมธา ถามเร่ืองงบการเงินหน้า 222-225 ดงัตอ่ไปนี ้
1. เงินลงทนุในบริษัทยอ่ยสทุธิ ลงทนุในบริษัทยอ่ยอะไรบ้าง 
2. องค์ประกอบอ่ืนของสว่นของผู้ ถือหุ้น คืออะไร  
3. ความหมายของเงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า  
4. รายได้ปี 2561 ของงบการเงินรวมลดลงเพราะเหตใุด 
5. กําไรสะสมของงบการเงินรวมมีจํานวนมาก มีแผนการจะจดัการอยา่งไร 
คณุสภุาณีตอบวา่ เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เพ่ือค้า Trading Security คือเงินลงทนุในหุ้นในตลาด
หลกัทรัพย์ ปีท่ีแล้วบริษัทฯ ไม่มีรับค่าท่ีปรึกษาเป็นหุ้น เป็นการลงทนุเอง ส่วนองค์ประกอบอ่ืน
ของส่วนของผู้ ถือหุ้ นคือผลต่างจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศเป็นเงินไทย เพราะ
ว่าบรุ๊คเคอร์มีบริษัทย่อยอยู่ในต่างประเทศ ส่วนเงินลงทุนในบริษัทย่อยสุทธิมีเฉพาะในงบ
การเงินเฉพาะบริษัท ฯ จะถกู Eliminate ในงบการเงินรวม 
ประธานกลา่วเสริมว่า ธุรกิจมีความผนัผวนของรายได้เพราะเป็นธุรกิจ IB บริษัท ฯ จึงพยายาม
รักษาอัตราการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอ โดยการโอนกําไรสะสมท่ีต่างประเทศกลับมา
ลงทนุในประเทศไทย หรือปลอ่ยกู้ เงินให้ลกูค้า และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้น  
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  เลิศปิยะนนัทกรู มาประชมุด้วยตนเองถามว่า ตามท่ีบริษัทฯ ลงทนุในหุ้น 
MILL แบบ private placement ด้วยราคา 1.50 บาทตอ่หุ้น แต ่ณ ปัจจบุนัราคาตลาดของหุ้น
อยูท่ี่ประมาณ 1 บาทต้น ๆ  ถามวา่ยงัมีหุ้นตวันีอ้ยูใ่นพอร์ตหรือไม่   
คณุสภุาณีตอบวา่ บริษัท ฯ ยงัถือหุ้น MILL อยู่ ได้ทําการซือ้ขายเข้าออกตามราคาตลาดของหุ้น
ท่ีขึน้และลง บริษัทฯ ได้ฟรี MILL Warrant มาจํานวนหนึ่ง ซึง่เม่ือนํามาคิดถวัเฉล่ียราคาต้นทนุ 
ราคาต้นทนุตอ่หุ้นจะลดลง  
ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้แนะนําต่อไปว่า บริษัท ฯ ควรจะดรูาคาหุ้นตวันีอ้ย่างใกล้ชิด  ถ้าราคาสงูขึน้มา
ซกัเลก็น้อย ควรจะรีบขาย 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุปรีชา ชยัวรรณถามว่า ขาดทนุท่ียงัไม่เกิดขึน้ในหลกัทรัพย์เพ่ือค้าปี 2561 จํานวน
สงูถึง 232 ล้านบาท บริษัท ฯ จะมีวิธีบริหารจดัการตอ่ไปอยา่งไร   
ประธานตอบวา่คําถามนีจ้ะตอบในวาระอ่ืน ๆ  
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มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมตรัิบทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและมีมตอินมุตัแิละ 
รับรองงบการเงินประจําปี ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,001,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ           
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิจํานวนรวม 
12 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 64,816,437 หุ้น 
 

วาระที่ 3   พจิารณาการจัดสรรกาํไรเพื่อจ่ายเงนิปันผล  
 
ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุัติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจํานวน
เงิน 225.50 ล้านบาท โดยบริษัทมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 
ของกําไรสุทธิหลงัหักภาษีของบริษัท ฯ โดยคํานึงถึงฐานะการเงินและสภาพคล่องของบริษัท
ประกอบด้วย ซึง่บริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการงวด  6 เดือนแรก
ของปี 2561 เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2561 ในอตัรา 0.02 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 112.75 
ล้านบาทและจะจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 ในอัตรา 
0.02 บาทตอ่หุ้น คดิเป็นจํานวนเงินรวมทัง้สิน้ 112.75 ล้านบาท โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่
ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2562 หลงัจากได้รับการอนมุตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น  ทัง้นี ้
การจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในครัง้นีเ้ป็นการจ่ายเงินปันผลครัง้ท่ีสบิของบริษัท ฯ 
 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัทฯตัง้แต่วันท่ี                  
1 มกราคม 2561  ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาทตามท่ีประธานเสนอ     
ทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,001,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2562 
 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ สอบบัญชี               
รับอนญุาตเลขท่ี 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนนัท์จีน  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 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 
2562 โดยมีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีไม่เกินกวา่ 1,760,000 บาท 
   

                    มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ  และมีมติอนุมัติ

คา่ตอบแทนการสอบบญัชีตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,001,359  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ          
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 
 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2562 นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ทา่น คือ 

 นายชาญ บลูกลุ 

 นายเอนก กมลเนตร 

 นายสมพงษ์ เผอิญโชค 

 นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต 
 

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทําการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและ        
ขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ส่ีท่านกลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
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ประธานเสนอให้กรรมการทัง้ส่ีทา่นออกจากห้องประชมุก่อนท่ีท่ีประชมุจะลงมต ิ
 
เพ่ือให้พิจารณาเลือก นายชาญ บลูกลุ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก นายชาญ บลูกลุ ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีก
วาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,083,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิจํานวนรวม 2 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 
82,000 หุ้น 
 
ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นายเอนก กมลเนตร กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯอีก
วาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,083,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0   เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจงึได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาเลือก นายสมพงษ์ เผอิญโชค  กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
 
มตทิี่ประชุม 
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ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมตเิลือก นายสมพงษ์ เผอิญโชค กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
อีกวาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,083,359 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 นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึง่  
                     
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมตเิลือก  นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ 
อีกวาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,083,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0    เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2562 ถึง               
31 ธันวาคม 2562 
 

 ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิในคําเสนอของคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับ
งวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว  ในจํานวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท  

                               
 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนมุตัิค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทัง้คณะในงวด

วนัท่ี 1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามท่ี
ประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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 เห็นด้วย 3,704,083,359 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตแิก้ไขข้อบังคับของบริษัทดังต่อไปนี ้(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4) 

หมวดที่ 3  เร่ืองการประชุมผู้ถือหุ้น ข้อที่ 16 การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ถอืหุ้น   
 
ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 เร่ืองการ
ให้สิทธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 
21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 
4 เมษายน 2560 ดงันี ้
 
หมวดท่ี 3  การประชมุผู้ ถือหุ้น 
หวัข้อท่ี 16 

ข้อบังคับของบริษัทจากเดิม: 
16. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน   
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแล้ว  ให้เรียกว่า  การประชมุวิสามญัคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ  เม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้ น
รวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้น ไม่
น้อยกว่า 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็
ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้ เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย  
 
คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 1เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 

หวัข้อท่ี 16 
เปล่ียนเป็น               
16. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปีภายใน 4 เดือน 
นบัแตว่นัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

            



10 
 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่  การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั  เม่ือใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นคน
หนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 
จะเข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็
ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุล ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีได้รับหนงัสือ
จากผู้ ถือหุ้น 
           
ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ ถือหุ้น
ทัง้หลายซึ่งเข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุม
เองก็ได้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี ้ให้ถือว่าเป็น
การประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ี
เกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
           
ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามครัง้ใด
จํานวนผู้ ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบับริษัท ข้อ 19 
ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมใน
ครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนมุตัิแก้ไขและเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 16 
เร่ืองการให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือให้สอดคล้องกบัพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ซึง่แก้ไขเพิ่มเตมิโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 
21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัท่ี 
4 เมษายน 2560 ตามท่ีเสนอข้างต้น 
 
ทัง้นี ้ในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
บริษัทฯเห็นสมควรเสนอให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้ อํานวยการ มอบหมาย 
มีอํานาจแก้ไขและเพ่ิมเติมข้อความในข้อบงัคบัท่ีเสนอให้แก้ไขดงักลา่ว เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่
ของนายทะเบียน โดยท่ีไม่กระทบตอ่สาระสําคญัของการแก้ไขข้อบงัคบัตามท่ีเสนอข้างต้น 

 ตามท่ีประธานได้เสนอด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,150,359 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 งดออกเสียง   0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิจํานวนรวม 
3 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 67,000 หุ้น 
 

วาระที่ 8        พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนจาก 705,918,641 บาท เป็น 704,700,608.25 บาท
โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ออกจาํหน่าย จาํนวน 9,744,262 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.125 บาท 

 
ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจาก 705,918,641 
บาท เป็น 704,700,608.25 บาทโดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจําหน่าย จํานวน 
9,744,262 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.125 บาท 
 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนจาก 705,918,641 บาท เป็น 704,700,608.25 
บาทโดยตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนท่ียงัมิได้ออกจําหน่าย จํานวน 9,744,262 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 
0.125 บาท ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,150,359  เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย         0       เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง         0       เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9          พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี ้
“ข้อ 4.  ทนุจดทะเบียน :     704,700,608.25 บาท   (เจ็ดร้อยส่ีล้านบาทเจ็ดแสนหกร้อยแปดบาท                                   
                                                                                       ย่ีสบิห้าสตางค์)                           ) 
  แบง่ออกเป็น :      5,637,604,866    หุ้น     (ห้าพนัหกร้อยสามสบิเจ็ดล้านบาทหกแสนส่ีพนั  
                                                                                 แปดร้อยหกสบิหกหุ้น)    

มลูคา่หุ้นละ :   0.125       บาท    (สบิสองสตางค์คร่ึง) 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั :      5,637,604,866    หุ้น     (ห้าพนัหกร้อยสามสบิเจ็ดล้านบาทหกแสนส่ีพนั  

                                                                                   แปดร้อยหกสบิหกหุ้น)    
หุ้นบริุมสทิธิ :   0       หุ้น     -ไม่มี- 
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ประธานได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข และ
เพิ่มเตมิถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 

 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 
ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,300,359  เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย      0      เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง      0      เสียงคดิเป็นร้อยละ    0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 150,000 หุ้น 

 
วาระที่ 10   พจิารณาอนุมัตกิารออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ (BROOK-W5) 

เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ จาํนวน 1,409,401,217 หน่วย  
 

ประธานขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่
(BROOK-W5) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ จํานวน 1,409,401,217 หน่วย ซึง่จะเป็นประโยชน์
แก่ผู้ ถือหุ้นและสอดคล้องกบัความต้องการใช้เงินทนุของบริษัท  
สรุปรายละเอียดสําคญัของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บรุ๊คเคอร์กรุ๊ป 
จํากดั (มหาชน) มีดงัตอ่ไปนี ้

 
ช่ือ :  ใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 

จํากดั (มหาชน) (BROOK-W5) 
ชนิด :     ระบช่ืุอผู้ ถือและสามารถโอนเปล่ียนมือได้ 
จํานวนท่ีออก :    1,409,401,217 หน่วย  
ราคาตอ่หน่วย :    0.00 บาท ตอ่หน่วย (ไม่คดิมลูคา่)   
อตัราการใช้สทิธิ :  ใบสําคญัแสดงสทิธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น เว้นแต่

กรณีมีการปรับอตัราการใช้สทิธิตามเง่ือนไขการปรับสทิธิ 
ราคาการใช้สทิธิ :  0.25 บาทตอ่หุ้น เว้นแตก่รณีมีการปรับราคาการใช้สทิธิตามเง่ือนไข

การปรับสทิธิ 
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อายขุองใบสําคญัแสดงสทิธิ :  3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ   ทัง้นีภ้ายหลงัการออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิ บริษัทจะไม่ขยายอายใุบสําคญัแสดงสิทธิ 

วิธีการจดัสรร :  ออกให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right 
Offering) ในอตัราสว่นหุ้นสามญัเดิม 4 หุ้นตอ่ 1 หน่วยใบสําคญั
แสดงสิทธิ โดยบริษัทได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับ
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (Record Date) ใน
วนัท่ี 2  พฤษภาคม 2562  หากมีเศษของหุ้นสามญัเดิมจากการ
คํานวณตามอตัราสว่นการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิของผู้ ถือหุ้นแต่
ละราย ให้ปัดเศษของหุ้นดงักลา่วทิง้ 

 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ :  ผู้ ถือใบสําคญัแสดงสทิธิ สามารถใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิ ได้

ทกุๆวนัทําการสดุท้ายของบริษัททกุๆไตรมาส ภายในระยะเวลา 3 ปี
จากวนัออกใบสําคญัแสดงสิทธิ   

                                                      
 ทัง้นีว้นักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายจะตรงกบัวนัท่ีใบสําคญัแสดง

สทิธิมีอายคุรบ 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิในกรณีวนัท่ี 
 กําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายตรงกบัวนัหยดุทําการของบริษัทให้

เล่ือนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้ายดงักลา่วเป็นวนัทําการสดุท้าย
ก่อนหน้าวนักําหนดการใช้สทิธิ   

 
ระยะเวลาแสดงความจํานง 
ในการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย:   15 วนัก่อนวนักําหนดการใช้สทิธิครัง้สดุท้าย 

 
จํานวนหุ้นสามญัท่ีจดัสรรไว้ 
เพ่ือรองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ:  1,409,401,217 หุ้น 

              
ตลาดรองของใบสําคญัแสดง 
สทิธิ:  บริษัทจะนําใบสําคญัแสดงสิทธิเข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ 
เหตใุนการต้องออกหุ้นใหม ่
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง 
การใช้สทิธิ:  เม่ือมีการดําเนินการปรับราคาการใช้สทิธิและอตัราการใช้สทิธิตาม

เง่ือนไขในการปรับสทิธิตามท่ีกําหนดไว้ในข้อกําหนดสทิธิ และ
เง่ือนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ ท่ีจะซือ้หุ้นสามญั ซึง่เป็นเหตกุารณ์
ท่ีกําหนดไว้ในข้อ 11(4)(ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาด
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ทนุท่ี ทจ. 34/2551 เร่ือง การขออนญุาตและการอนญุาตให้เสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นท่ีออกใหม ่และหุ้นท่ีออกใหม่เพ่ือ
รองรับใบสําคญัแสดงสทิธิ 

 
วตัถปุระสงค์ของการออก 
ใบสําคญัแสดงสทิธิและ 
ประโยชน์ท่ีบริษัทจะพงึได้รับ 
จากการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุใน 
ครัง้นี:้  การเพิ่มทนุของบริษัทฯ โดยการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

ของบริษัทฯ ในครัง้นีเ้ป็นการสร้างโอกาสให้บริษัทฯ มีฐานทนุเพิ่มขึน้
และสามารถนําเงินท่ีได้จากการแปลงสิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ 
BROOK-W5 ไปใช้ตามวตัถปุระสงค์ ซึง่จะก่อให้เกิดรายได้ ซึง่อยู่ใน
รูปกําไรจากการลงทนุ (Capital Gain) ทัง้ระยะสัน้ (น้อยกว่า 1 ปี) 
และระยะยาว หรือในรูปแบบของดอกเบีย้รับ ทัง้นี ้ ในการออก
ใบสําคญัแสดงสิทธิและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคัญแสดงสิทธิในครัง้นี ้ บริษัทจะได้รับเงินจํานวน 
352.35 ล้านบาท หากผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิทุกรายใช้สิทธิ
ซือ้หุ้นสามัญครบถ้วน 

 
ประโยชน์ท่ีผู้ ถือหุ้นจะพงึ 
ได้รับจากการเพิ่มทนุ:  ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจะได้รับผลประโยชน์ในรูปเงินปันผลเก่ียวเน่ือง

จากการท่ีบริษัทนําเงินทนุท่ีได้รับไปสร้างรายได้ให้แก่บริษัท 
 

อ่ืนๆ :  คณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัท 
และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนามของบริษัทมีอํานาจในการ 
(1) กําหนดและแก้ไขเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ อนัจําเป็นและ
สมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ เช่น รายละเอียด
การเสนอขาย 
(2) ลงนามในเอกสารคําขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ ซึง่รวมถึงการตดิตอ่และ
การย่ืนคําขออนญุาตเอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกบัการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
และการนําใบสําคญัแสดงสทิธิเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ 
เอ็ม เอ ไอ และ 
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(3) ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็นและสมควรเก่ียวเน่ืองกบัการออก
ใบสําคญัแสดงสทิธิในครัง้นี ้

 
ผู้ ถือหุ้นช่ือ คุณพัชรินทร์ ชาญเมธาถามว่า BROOK-W5 จะเข้าพอร์ตของผู้ ถือหุ้ นเม่ือไร จะ
เร่ิมทําการซือ้ขายได้ในเดือนพฤษภาคมไหม อยากทราบระยะเวลาการดําเนินการในการเป็น
หลกัทรัพย์จดทะเบียน 
คณุสภุาณีตอบวา่ บริษัท ฯ ต้องจดทะเบียนลดทนุ เพิ่มทนุท่ีกระทรวงพาณิชย์ให้เสร็จภายใน 14   
วนันบัจากวนัท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตั ิ การลดทนุ เพิ่มทนุนัน้ ๆ ตอ่ไปเป็นขัน้ตอนการย่ืน 
Application ตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ ฯ ในการรับ  BROOK-W5 เป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียน ถ้า
พิจารณาไม่ทนัในเดือนพฤษภาคม อาจต้องเป็นต้นเดือนมิถนุายน แตบ่ริษัท ฯ จะพยายามให้
เร็วท่ีสดุ 
ประธานกลา่วเสริมวา่ ใช้เวลาประมาณ 2-3 สปัดาห์ถึงจะเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนได้ 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือ คณุจไุรรัตน์ กีรตวิรนนัท์ ถามวา่ เงินท่ีได้จากการแปลงสภาพ BROOK-W5 จะมี      
จํานวนเงินประมาณ  350 ล้านบาท บริษัท ฯ มีแผนการจะจดัการอยา่งไร กบัเงินจํานวนนี ้
คณุสภุาณีตอบวา่ เงินท่ีได้จากการแปลงสทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ (BROOK-W5) มาใช้ตามวตัถปุระสงค์ดงันี ้

แผนการใช้เงนิ สัดส่วนการใช้เงนิ 
(คาดว่า) 

1. ลงทุนในบริษัทท่ีไม่ได้อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แต่มีศักยภาพใน
การเติบโต หรือมีศกัยภาพท่ีจะสามารถเข้าจดทะเบียนบนตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย หรือให้กู้ ยืมเงินกบับริษัทดงักลา่ว 

ประมาณร้อยละ 50 

2. ลงทนุในหลกัทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แหง่ประเทศไทย 

ประมาณร้อยละ 25 

3. ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนในกิจการ (Working Capital) ประมาณร้อยละ 25 
รวม ร้อยละ 100 

 
มตทิี่ประชุม 

  ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่(BROOK-
W5) เพ่ือจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ จํานวน 1.409,401,217 หน่วย  ตามท่ีประธานเสนอทกุ
ประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,408,059  เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย      0      เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 งดออกเสียง     0         เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิจํานวนรวม 
4 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้ 107,700 หุ้น 

 
วาระที่ 11         พิจารณาอนุ มัติการ เพิ่ มทุนจดทะเบียน  จาก  704 , 700 , 608 .25  บาท  เ ป็น 

880,875,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จํานวน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 
0.125 บาท  
 
ประธานไ ด้ เสนอต่อ ท่ีประชุม ใ ห้พิ จารณาและอนุมัติการ เพิ่ มทุนจดทะเ บียนจาก 
704,700,608.25 บาท  เ ป็น  880,875,760.375 บาท  โดยออกหุ้ นสามัญ  จํานวน 
1,409,401,217 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.125 บาท  
 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 704,700,608.25 บาท เป็น 
880,875,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามัญ จํานวน 1,409,401,217 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 
บาท ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,408,359  เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย       0      เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง        0      เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 300 หุ้น 
 

วาระที่ 12  พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดังนี ้
“ข้อ 4.   ทนุจดทะเบียน :      880,875,760.375 บาท  (แปดร้อยแปดสบิล้านแปดแสนเจ็ดหม่ืน 
                                                                                          ห้าพนัเจ็ดร้อยหกสบิบาท สามสบิ 
                                                                                          เจ็ดสตางค์คร่ึง)    

แบง่ออกเป็น :          7,047,006,083 หุ้น  (เจ็ดพนัส่ีสบิเจ็ดล้านหกพนัแปดสบิสาม 
หุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ :    0.125 บาท  (สบิสองสตางค์คร่ึง) 
โดยแบง่ออกเป็น 
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หุ้นสามญั :             7,047,006,083 หุ้น  (เจ็ดพนัส่ีสบิเจ็ดล้านหกพนัแปดสบิสาม 
หุ้น) 

หุ้นบริุมสทิธิ :        0  หุ้น  -ไม่มี- 

 
ประธานได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข และ
เพิ่มเตมิถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,408,359  เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย          0    เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง         0   เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 13 พจิารณาอนุมตกิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,409,401,217 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามัญที่ออกใหม่ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิ  
 
ประธานได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 1,409,401,217 หุ้น 
เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่BROOK-W5 ซึง่จดัสรร
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ  
 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 1,409,401,217 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบสําคญัแสดงสทิธิซือ้หุ้นสามญัท่ีออกใหม ่BROOK-W5 ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดมิ  
ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,704,408,859  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย          0      เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 งดออกเสียง         0     เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 500 หุ้น 
 

วาระที่ 14        พจิารณาวาระอ่ืน ๆ ( ถ้ามี ) 
 
ประธานได้เรียนวา่วาระนีกํ้าหนดไว้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัหรือเพ่ือให้คณะกรรมการ
บริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆของผู้ ถือหุ้น 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามและให้ข้อคดิเห็นเพิ่มเตมิ 
 

คณุชาญกลา่วถึงธุรกิจของบริษัทฯว่ามี 2 ประเภทคือการลงทนุและวาณิชยธนกิจ (IB) IB ของ
บริษัท ฯ มุ่งเน้นท่ี Wholesales ไม่ใช่ Retail  บริษัท ฯ เคยทําโครงการใหญ่ เช่น JASIF มลูค่า
55,000 ล้านบาท เหมราช มลูคา่ 40,000 ล้านบาท บริษัท ฯ ช่วยผู้ ถือหุ้นใหญ่ให้ได้ราคาดีท่ีสดุ 
บริษัท ฯ จะบอกวา่ deal นี ้size เทา่ไร ราคาจะประมาณเทา่ไร  ผู้ ถือหุ้นใหญ่รู้สกึพอใจและไว้ใจ
บริษัท ฯ มาก  แต่ deal ใหญ่ใช้เวลามาก บางที 1 ปี หรืออาจเป็น 3 ปี คมุเวลาไม่ได้ เพราะมี
หลายปัจจยัมาเก่ียวข้อง    
ส่วนกองทนุท่ีบริษัทย่อยเป็นผู้บริหารกองทนุนัน้ จะลงทนุในหุ้น small mid-cap (SME) ใน
ตลาดหลักทรัพย์ เน่ืองจากหุ้ นใน SET 100 มีคนลงทุนเป็นจํานวนมากแล้ว อัตราการ
เจริญเตบิโตจะไม่คอ่ยสงู บริษัท ฯ จะลงทนุในบริษัทขนาดเล็กและขนาดกลาง ซึง่มองการลงทนุ
ในภาพรวมการลงทนุมีกําไร แตปี่ท่ีแล้วการลงทนุไม่กําไร  
ถ้าจะถือหุ้นบรุ๊คเคอร์ จะด ูP/E ไม่ได้ เพราะบางปีกําไร บางปีไม่กําไรเพราะงานยงัไม่สําเร็จ ต้อง
พิจารณา 2 อย่างคือ พิจารณาเงินปันผล และพิจารณา Book value เป็นหลกั ราคาตลาดเป็นก่ี
เทา่ของ Book Value  ไม่พิจารณาปีตอ่ปี พิจารณาหุ้น BROOK ต้องดรูะยะยาว 
ผลการดําเนินงาน 7-8 ปีท่ีผ่านมา กําไร 60%  มาจาก IB  40% มาจากการลงทนุ การลงทนุ
กําไรประมาณ 1,000 กว่าล้านบาท Unrealized loss  Mark to Market เก่ียวกบัตวัเลขในงบ
กําไรขาดทนุ ไม่เก่ียวกบั operation  ปีท่ีแล้วบริษัทมี   Unrealized loss  มาก ทําให้ฐานหุ้นของ
บริษัทราคาต่ําลงมาก ฐานต่ํามีสิทธิกําไรสูงในปีนี  ้บริษัทฯ มีนโยบายนํากําไรสะสมจาก
ตา่งประเทศกลบัมาลงทนุในประเทศไทยทัง้หมด ลงทนุในประเทศไทยบริษัทฯ สามารถมีโอกาส 
วิเคราะห์หุ้นได้อย่างละเอียดมากกว่าลงทุนในหุ้นต่างประเทศซึ่งไม่สามารถรู้ข้อมูลได้อย่าง
ละเอียดลกึซึง้  มีนโยบายในการลงทนุชดัเจนซึง่นโยบายนีไ้ด้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แล้ว 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือนายถนดั หาญวงศ์ ถามเร่ืองโครงการ JASIF 2 วา่ปีนี ้งานจะสําเร็จไหม 
คุณชาญตอบว่า โครงการนีทํ้ามาเกือบ 2 ปีแล้ว คิดว่าน่าจะใกล้เสร็จแล้ว แต่ไม่สามารถ
คาดคะเนเวลาเสร็จท่ีแน่นอนได้ คําตอบแบบนีพ้ดูมา 2 ปีแล้ว 
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ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  เลศิปิยะนนัทกรู ถามวา่ ปีท่ีแล้วมีงานดําเนินการจดัตัง้และจําหน่ายหน่วย
ลงทนุของกองทนุรวมโครงการโครงสร้างพืน้ฐานเพ่ืออนาคตประเทศไทย (ไทยแลนด์ฟิวเจอร์
ฟันด์ Thailand Future Fund : TFF) จํานวน 4.5 หม่ืนล้านบาทให้กบันกัลงทนุ ทําไมงาน
ระดบัประเทศบริษัท ฯ ไม่ได้ 
ประธานกล่าวตอบว่ากระทรวงการคลงัมอบหมายให้ บริษัทหลกัทรัพย์ MFC และ หลกัทรัพย์
จดัการกรุงไทย KTAM เป็นผู้ ดําเนินการ บรุ๊คเคอร์ไม่ใช่บริษัทลกูของหน่วยงานเหลา่นัน้ จึงไม่ได้
งาน 
ผู้ ถือหุ้นทา่นเดมิถามตอ่ไปวา่ ได้ขา่ววา่ทางการซาอดุอิาระเบียประกาศจะลงทนุ 430,000 ล้านยู
เอสดอลลา่ร์ในอีก 10 ปีข้างหน้าทัว่โลก  บริษัท ฯ จะได้รับสว่นแบง่จากการลงทนุจากซาอไุหม 
คณุชาญตอบว่า บริษัท ฯ ไม่ใช่ผู้ เช่ียวชาญด้านนํา้มนั คงไม่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งจากการลงทนุ
ครัง้นี ้ 
ผู้ ถือหุ้ นท่านเดิมถามต่อไปว่าปีท่ีผ่านมามีการควบรวมกิจการเกิดขึน้มากมาย เช่น CPN,           
ศภุาลยั, ทหารไทย, ธนชาต ิบรุ๊คเคอร์มีงานในมือประเภทการควบรวมกิจการไหม 
ประธานกลา่วตอบวา่ โครงการบางอยา่งเป็นความลบัตอบไม่ได้ 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุพชัรินทร์ ชาญเมธา ถามตอ่ไปว่า อยากทราบว่าบริษัทฯ รับเป็นท่ีปรึกษาทางการ
เงินให้กบัลกูค้าและลงทนุในบริษัทนัน้ ๆ ใช่ไหม หรือว่า บริษัท ฯ ซือ้หุ้นโดยไม่ได้รับเป็นบริษัทท่ี
ปรึกษา และการพิจารณาการลงทนุหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์บริษัท ฯ พิจารณาจากอะไร 
คณุชาญตอบวา่ บริษัท ฯ ลงทนุในหุ้น SME  ในประเทศ สว่นกองทนุตา่งประเทศมี Partner เป็น
ผู้บริหารจัดการ บริษัท ฯไม่เก่ียวข้อง   การลงทนุในหุ้นต้องมีการวิเคราะห์เร่ือง P/E เป็นเท่าไร 
potential target price เป็นเท่าไร ถ้าวิเคราะห์ผิดการลงทนุจะขาดทนุ อยากได้กําไรต้องถือยาว 
ป่ีท่ีแล้วขาดทนุในหุ้น 232 ล้านบาทปีนีน่้าจะกําไรจากหุ้น   
คณุชาญกล่าวต่อไปว่า บริษัท SME เจอวิกฤตนิดหน่อย Target เปล่ียน เม่ือ SME เปล่ียน
แนวทางการดําเนินงานไม่เป็นไปตามเปา้หมายท่ีวางไว้ บริษัท ฯ จะขายหุ้นตวันัน้ ๆ ทิง้ไป     
ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า บริษัท ฯมีกําไรสะสมมาก ถ้านํามาลงทนุในหุ้นพลงังานทดแทน 
ให้ได้เงินปันผลกลับคืนมาอย่างต่อเน่ืองจะเป็นการดีกว่าไหม และธุรกิจต่างประเทศจะเป็น
อยา่งไรเพราะเห็นวา่โอนเงินกําไรสะสมเข้าประเทศไทยหมด  
คณุชาญตอบว่าปีท่ีแล้วโอนเงินเข้ามา 400 ล้านบาท ปีนีป้ระมาณการว่าจะโอนเข้ามา 1,000 
ล้านบาท ธุรกิจตา่งประเทศเป็นสว่นท่ีเก่ียวเน่ืองกบั operation ในประเทศไทย  
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  เลิศปิยะนนัทกูร ถามว่า การลงทุนของบริษัทฯ ในหุ้น TRITN  แบบ 
Private Placement  ยงัไม่สําเร็จ เร่ืองราวเป็นอยา่งไร 
คณุชาญตอบว่า เร่ือง TRITN จดทะเบียนหุ้นเพิ่มทนุ  Private Placement ไม่ได้  เป็นความ
ผิดพลาดของ TRITN เอง  เกินเวลาจากท่ี กลต กําหนด  TRITN จึงต้องนําเสนอหุ้น PP ให้ท่ี
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ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิใหม่  บริษัท ฯ จ่ายเงินค่าจองซือ้หุ้นไปแล้วแต่ไม่ได้คิดดอกเบีย้ล่าช้า ถือ
เป็นการสร้าง Connection การลงทนุหุ้นครัง้นีเ้ป็นการลงทนุในหุ้นตามกลุม่ CP บริษัท ฯ รู้จกั
ประธานกลุม่ CP เป็นการสว่นตวัจงึมีการแนะนําให้ลงทนุ  
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุถนดั หาญวงศ์ ถามว่าลงทนุในหุ้น BROOK มา 3 ปี แล้วยงัขาดทนุอยู่หวงัว่า  
โครงการ JASIF 2 สําเร็จเม่ือไร บริษัท ฯคงได้กําไรหลายร้อยล้านบาท ราคาหุ้นน่าจะถึง 1 บาท
แล้ว 
คณุชาญตอบวา่ พิจารณาการลงทนุในหุ้น BROOK  ดท่ีูการจ่ายเงินปันผลและราคาตลาดเป็นก่ี
เทา่ของราคา Book Value   จะพิจารณาแค่ Big Deal สําเร็จ ราคาหุ้นน่าจะดีขึน้ พิจารณาแค่
นัน้ไม่ได้   โครงการ JASIF 2  ถ้า Filing ผ่านต้องเรียกประชมุ Unit Holder เรียกประชมุ IC 
(Investment Committee) และขัน้ตอนสดุท้ายกู้ เงินธนาคาร  ย่ืน filing เม่ือไร กลตมีเวลา
พิจารณา 120 วนั อาจเร็วกว่า 120 วนัก็ได้  ถ้า Filing ได้รับการอนมุตัิแล้วถือว่าเร่ิมนบั 1 จะ
สามารถขายหุ้นได้ในเวลา 45 วนั   
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  เลิศปิยะนนัทกรู ถามว่า บริษัท ฯ เคยได้หุ้น GJS  จากการเป็นท่ีปรึกษา
ให้กบั GJS  ตอนนีบ้ริษัท ฯ ยงัถือหุ้น GJS   อยูห่รือไม่ 
คณุชาญตอบว่า ตอนนีบ้ริษัท ฯ ถือหุ้น GJS อยู่ 1,000 หุ้น  ปีนี ้GJS เพิ่มทนุเพ่ือให้ Capacity 
ดีขึน้ ราคา Par  เท่ากบั 0.96 บาทต่อหุ้น ราคาตลาด 0.13 บาทต่อหุ้น บริษัท ฯ ยงัคงเป็นท่ี
ปรึกษาทางการเงินในการเพิ่มทนุของ GJS ครัง้นี ้   
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุสมศกัดิ ์กนกภากร ถามวา่  อยากทราบวา่ธุรกิจ 2 ประเภท ท่ีบริษัท ฯ ดําเนินการ
อยู่คือ การลงทนุในหุ้น และเป็นท่ีปรึกษาทางการเงิน มีสดัสว่นประมาณการรายได้เป็นเท่าไรใน
ปี 2562  
คณุชาญตอบว่า หุ้น BROOK ต้องด ู2 อย่าง การจ่ายเงินปันผลและราคาตลาดเป็นก่ีเท่าของ 
Book Value  จะด ูP/E  ไม่ได้  หุ้น BROOK ไม่มี P/E   เพราะเวลาโครงการใหญ่สําเร็จหุ้นขึน้ ไม่
มีโครงการสําเร็จราคาหุ้นตก  บริษัท ฯพยายามทําให้มี Growth Consistent โดยการจ่ายเงินปัน
ผลอยา่งสม่ําเสมอ  

                        
  ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 
ปิดประชมุเวลา 11.40 น.    

           
__________________________      
ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี     
ประธานท่ีประชมุ  


