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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2563 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 

เวลาและสถานที่ : ประชมุเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 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 ท่าน เข้าร่วมประชมุ  รายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้
                          1. ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี       ประธานคณะกรรมการ 
                          2. คณุชาญ บลูกลุ                   รองประธานคณะกรรมการบริษัท 
                                                                          ประธานคณะกรรมการบริหาร   
 กรรมการผู้อํานวยการ  
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

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

 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
   5. คณุพรรณี วรวฒุิจงสถิต 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 
 กรรมการพจิารณาผลตอบแทน 
 กรรมการการลงทนุ 
                          สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด = 100% ของกรรมการทัง้หมด 
 ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1.  คณุชาญ บลูกลุ        กรรมการผู้อํานวยการ 
2.  คณุเอนก กมลเนตร  กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

                          3.  คณุวริศ บลูกลุ         รองผู้จดัการใหญ่ฝ่ายให้คําปรึกษาด้านธุรกิจและการเงินและการลงทนุ                  
                          4.  คณุสิริยา บณุฑริก     รองผู้จดัการใหญ่ปฎิบติัการฝ่ายให้คําปรึกษาด้านธุรกิจและการเงิน                   

5.  คณุสภุาณี พงศ์สภุาพชน  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   
                 
 ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  

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

 ในท่ีประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 58 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้                
3,783,842,267 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.41 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 63.40  ของ
หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เป็นอนัครบองค์ประชมุ ซึง่ก่อนการเร่ิมประชมุประธานได้ชีแ้จงเก่ียวกบั
หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

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

 
 ประธานจงึได้กลา่วเปิดประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครัง้ที่ 1/2562 ประชุมเมื่อวันที่ 

24 เมษายน 2562 
 
 ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุติัรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีครัง้ท่ี 

1/2562 ซึง่ได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2562 
 
  มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วตามท่ีประธานเสนอ ไม่มีผู้
ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,783,902,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 60,000 หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจําปี 

2562 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
 

ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงิน 
ของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง  
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจําปี 
 
คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 
2562 ท่ีผ่านมา ซึง่มีผลสรุปได้ดงันี ้

 
ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,788 ล้านบาท โดยรายได้รวมของปี 2561 ซึง่มี
จํานวน  466 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จํานวน 1,322 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท ฯ สามารถรับรู้
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รายได้ค่าบริการท่ีปรึกษาจากผลสําเร็จของงานโครงการใหญ่  และมีกําไรจากการเปล่ียนแปลง
เงินลงทุน บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวมเท่ากับ 737 ล้านบาท เป็นกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 
เท่ากับ 736 ล้านบาท กําไรต่อหุ้นขัน้พืน้ฐานเท่ากบั 0.131 บาทต่อหุ้น  ผลการดําเนินงานในปี 
2562 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 3,434 ล้านบาท มีหนีสิ้นรวม 861 ล้านบาท  โดยมีส่วน
ของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวนเท่ากบั 2,573 ล้านบาท  
 
ผู้ ถือหุ้ นชาวต่างประเทศช่ือ  Mr. Basant Kumar Dugar มาประชุมด้วยตนเองกล่าวเป็น
ภาษาองักฤษได้กล่าวชมเชยเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯมีผล
การดําเนินงานท่ีดี และมีแนวทางทําธุรกิจเพิ่มขึน้มาโดยสามารถทัง้กู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน
และปล่อยเงินกู้ ให้แก่ลูกค้าของบริษัทฯ ซึ่งตรงกับคําเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้นให้ใช้ประโยชน์จาก
สภาพคลอ่งและความสามารถในการกู้ ยืมเงิน      
ประธานกลา่วขอบคณุท่ีช่ืนชมบริษัท ฯ มาโดยตลอด 
 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและมีมติอนมุติัและ 
รับรองงบการเงินประจําปี ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ           
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้ 
40,000 หุ้น 
 

วาระที่ 3   พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และเสนอไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม
ประจาํปี 2562  
 
ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และเสนองดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อนุมติัไม่จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากในระหว่างปี 2562 บริษัท ฯได้จดัสรรทุน
สํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนขัน้ต่ําท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจด
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ทะเบียน) จึงทําให้ ณ สิน้ปี 2562 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก โดย ณ 
ปัจจุบนั บริษัท ฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายรวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 88,087,576.04 บาท 
(ทนุจดทะเบียนของบริษัท ฯ เท่ากบั 880,875,760.38 บาท)  ซึง่เป็นไปตามพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 40  

2. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 1 สําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของ
ปี 2562 เม่ือวนัท่ี 4 กันยายน 2562 ในอตัรา 0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 112.79 
ล้านบาท 

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลพิเศษในอัตราหุ้ นละ 0.02 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเม่ือวันท่ี 12 
ธนัวาคม 2562 คิดเป็นจํานวนเงิน 112.79 ล้านบาท 

4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 2 สําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลงัของ
ปี 2562 เม่ือวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2563 ในอตัรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 179.04 
ล้านบาท ซึง่การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 2 นี ้เพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดขึน้กบัผู้ ถือ
หุ้นจากการเล่ือนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัท ท่ีกําหนดไว้ในวนัพุธท่ี  29 เมษายน 
2563 ออกไปไม่มีกําหนด  

5. เสนอไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมประจําปี สําหรับผลประกอบการปี 2562 ตามงบการเงิน
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 เน่ืองจากบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลสําหรับผล
ประกอบการของบริษัท ฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2562 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ไปแล้ว 

 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุสถาพร ผงันิรันดร์ มาประชุมด้วยตนเองให้ความเห็นว่า วาระท่ี 3 สอดคล้องกับ
ข้อบังคับข้อท่ี 18 ของบริษัท ฯ ไม่มีอะไรผิด การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นอํานาจของ
คณะกรรมการสามารถกระทําได้และรายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นทราบ  แต่ในเร่ืองของ               
ธรรมาภิบาลในแง่บริษัท ฯ เป็นบริษัทจดทะเบียน  บริษัท ฯ ควรให้ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิในการอนุมติั
การจ่ายเงินปันผลระหว่างปี  อนมุติัเห็นชอบกบัการใช้อํานาจของคณะกรรมการในการจ่ายเงิน
ปันผลระหวา่งกาลด้วย 
ประธานมอบหมายให้กรรมการตรวจสอบ คุณพรรณี วรวฒุิจงสถิต ตอบคําถามนี ้คุณพรรณี 
ชีแ้จงว่าวาระนีใ้นหนังสือเชิญประชุมได้มีการเขียนตอนท้ายว่า วาระนีต้้องผ่านมติอนุมติัด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
ดงันัน้บริษัท ฯ ได้รวบรวมการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลมาให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติั   
ถกูต้องแล้ว 
 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัไม่จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และอนุมัติไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมประจําปี 2562 
ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบัตรเสีย ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้
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 เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็น ร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

  
วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2563 
 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ สอบบัญชี               
รับอนุญาตเลขท่ี 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 
หรือนางสาวดรณี สมกําเนิด  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5596 แห่งบริษัท สํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จํากดั ซึง่ไม่มี
ความสมัพันธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าว มาเป็นบริษัทผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 
2563 โดยมีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีไม่เกินกวา่ 1,760,000 บาท 
   

                    มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,783,942,267  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ          
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง  คิดเป็น ร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 
 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ 

 นายปีเตอร์ เวลดนั  

 นายโรเบิร์ต วิลเล่ียม แม็คมิลเลน  
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 นายกิรินทร์ นฤหล้า  

 นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ  
 

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทําการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและ        
ขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ส่ีท่านกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
ประธานเสนอให้กรรมการทัง้ส่ีท่านออกจากห้องประชมุก่อนท่ีท่ีประชมุจะลงมติ 
 
เพื่อให้พิจารณาเลือก นายปีเตอร์ เวลดนั กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก นายปีเตอร์ เวลดนั ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง ตามท่ีประธานเสนอ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบัตรเสีย ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,783,941,767 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจงึได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาเลือก นายนายโรเบิร์ต วิลเล่ียม แม็คมิลเลน  
กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายนายโรเบิร์ต วิลเล่ียม แม็คมิลเลน ให้กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีประธานเสนอ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละ
ไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0   เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นายกิรินทร์ นฤหล้า  กลบัเข้าเป็นกรรมการ
ของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมติเลือก นายกิรินทร์ นฤหล้า กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอ  ไม่มีผู้ ท่ีไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไมมี่บตัรเสีย ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็น ด้วย  0 เสียง  คิด เป็น ร้อยละ  0 .00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง 0   เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ  กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
                     
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก  นายพงษ์ชัย  เศรษฐีวรรณ  กลับเข้าเป็นกรรมการของ            
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามท่ีประธานเสนอ ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย   
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,783,942,267 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0    เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2563 ถึง               
31 ธันวาคม 2563 
 

 ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัในคําเสนอของค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับ
งวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว  ในจํานวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท  
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 มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนมุติัค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทัง้คณะในงวด

วันท่ี 1 มกราคม 2563 – 31 ธันวาคม 2563 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามท่ี
ประธานได้เสนอ   ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย    ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 3,783,947,367 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 5,100 หุ้น 

 
วาระที่ 7 พจิารณาวาระอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 

 
ประธานได้เรียนวา่วาระนีกํ้าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัหรือเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆของผู้ ถือหุ้น 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  เลิศปิยะนนัทกรู ถามวา่ ทําไมบริษัท ฯ ไม่ซือ้หุ้นคืน ทัง้ ๆ ท่ีราคาหุ้นตกต่ํา  
คณุชาญตอบวา่ หลกัการการซือ้หุ้นคืน มี 2 ข้อ   
1. ซือ้หุ้นกลบัมาได้ประมาณ 5-10 เปอร์เซ็นต์ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้ว ซึง่ใช้เงินค่อนข้างมาก และ
จะทําให้ Earnings per share เพิ่มขึน้ประมาณ 5-10 เปอร์เซนต์ 
2. การซือ้หุ้นคืนช่วยเพิ่มความต้องการหุ้น อาจทําให้ราคาหุ้นปรับตวัสงูขึน้ ถ้าราคาหุ้นต่ํากว่า
มลูคา่ท่ีควรจะเป็น 
หลกัการ 2 ข้อนีเ้ม่ือเผชิญกับสถานะการณ์โควิด 19 ไม่สามารถเปรียบเทียบกับการเก็บเงินสด
ได้เพราะ 

 
1. ในช่วงโควิด 19 ถ้าบริษัท ฯ มีปัญหา  ไม่มีเงินพอ บริษัทอาจจะพึ่งพา Raise Fund ไม่ได้ 

เพราะวา่ผู้ ถือหุ้นไม่มีจะให้ 
2. ถ้าบริษัท ฯ มี Deal เข้ามามาก มีความจําเป็นต้องใช้เงินสดให้ Deal สําเร็จ  ควรเก็บเงินสด

ไว้ลงทนุดีกวา่การซือ้หุ้นคืนเพราะ Return การลงทนุสงูกวา่การซือ้หุ้นคืน 
 
ปีท่ีแล้วมีกําไรมากเพราะลงทุนในหุ้นค่อนข้างมาก มีหุ้น 1 ตัวใช้เวลาในการเข้าตลาดถึง 3 ปี 
ต้นทนุก่อนเข้าตลาด 1 บาทกวา่ ๆ เข้าตลาดครัง้แรกราคาขึน้สงูไปถึง 4 บาทกวา่ๆ ตอ่หุ้น   
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อีกทัง้งานโครงการ JASIF สําเร็จ มี Success fee เกิดขึน้ Fee หลายร้อยล้านบาท ปีท่ีแล้วจึง
กําไรมาก 
ลงทุนใน  BROOK ต้องดูปันผลเป็นหลัก จ่ายปันผลปีท่ีแล้ว  0.05 บาท   ราคาตลาดหุ้ น 
BROOK 0.40 บาทตอ่หุ้น  Yield ประมาณ 12-13 เปอร์เซ็นต์  
ปีหน้าถ้าราคาหุ้น BROOK ตกลงมามาก  อาจจะพิจารณาซือ้หุ้นคืน  แต่ ณ ปัจจบุนั ราคาหุ้น
กบัราคา Book ใกล้เคียงกนัมาก ณ ตอนนีจ้งึยงัไม่พิจารณาซือ้หุ้นคืน 
คุณชาญชีแ้จงต่อไปว่า การมี Excess Liquidity ควรลงทุนในหุ้ น ในทองคําดีกว่าลงทุนใน
พนัธบตัร เพราะได้ Return มากกวา่ ยงัมีกําไร ฝากธนาคารได้ดอกเบีย้น้อย 
ปีหน้าเศรษฐกิจน่าจะแย่กว่าปีนี ้บริษัท ฯ ควรเก็บเงินสดไว้คอยดสูถานการณ์และโอกาสท่ีดีกว่า
และรักษาการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นอย่างสม่ําเสมอ เพื่อให้นกัลงทนุพิจารณาลงทนุแทนการ
ด ูP/E  เพราะธุรกิจของบริษัท ฯ รายได้ไม่สม่ําเสมอขึน้อยู่กบั Success fee               
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคุณโรจกร  ถามต่อไปว่า บริษัท ฯ ได้เงินจากการแปลงสภาพ BROOK-W5 จนถึง
ปัจจบุนัประมาณ 300 ล้านบาท มีการแปลงสภาพไปแล้ว 1,000 กว่าล้านหน่วย มีหุ้นทุนชําระ
แล้ว ณ ปัจจุบันประมาณ 6,600 ล้านหุ้น ถามว่าบริษัท ฯ จะย้ายจากตลาด MAI เข้าสู่ SET  
main board  ไหม เพราะตลาด MAI สภาพคล่องค่อนข้างน้อย และถามความคืบหน้าของ 
โครงการ JAS  
คุณชาญตอบว่า  บริษัทย่อยของ JAS ได้ เข้าทําสัญญากับ  IPTV Consultancy Service 
agreement  ตามข่าวท่ี JAS แจ้งกบัตลาดหลกัทรัพย์ไปแล้ว  น่าจะเร่ิมทําโครงการในไตรมาสท่ี 
4 ปีนีห้รือปีหน้า นอกจากนัน้ไม่มีอะไรพิเศษ ด้านโครงการ JASIF ท่ีบริษัท ฯ เป็นท่ีปรึกษาก็
สําเร็จเรียบร้อยแล้ว  สถานการณ์โควิด 19 จบลงเม่ือไร ทําให้ธุรกิจเกิดมีปัญหา  บริษัทฯ จงึจะมี
โอกาสรับเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินแก้ไขปัญหาให้บริษัทเหลา่นัน้ 
ถามว่าบริษัท ฯ จะย้ายจากตลาด MAI เข้าสู ่SET  main board  ไหม คณุชาญตอบว่า บริษัท ฯ 
Qualified ตามกฎเกณฑ์ตลาดท่ีจะย้ายเข้าสู่ SET  main board มานานแล้ว  ณ  ปัจจุบัน             
บริษัท  ฯ  ยังไม่ มีความจําเป็นต้องย้าย  ส่วนมากบริษัทท่ีอยู่ ใน  SET  main board  จะมี                     
แต่บริษัท ฯ ยังไม่มีความต้องการกองทุนต่างประเทศ ณ ตอนนี ้  ถ้ามีโอกาสท่ีเหมาะสมจะ
พิจารณาอีกครัง้        
 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคุณโรจกร  ถามต่อไปว่าในปี 2020  และปี 2021 เป็นปีของการปรับโครงสร้างหนี ้
บรุ๊คเคอร์จะมีโอกาสจากวิกฤตครัง้ใหญ่นีม้ากน้อยเพียงใด 
ปะธานตอบวา่ บริษัท ฯ คงไม่สามารถเปิดเผยวา่ใครเป็นลกูค้าของบริษัท ฯ ได้ 
 
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึง่ถามถึง 
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1. ความคืบหน้าของโครงการวินด์เชลล์  นราธิวาส ท่ีบริษัท ฯ เข้าไปถือหุ้นในบริษัท วาย แอล 
พี ซึง่เป็นบริษัท ฯ ท่ี พฒันาโครงการวินด์เชลล์ 

2. ความคืบหน้าของการปล่อยเงินกู้ ให้กับบุคคลหลายๆ คน ความคืบหน้าของการชําระ
ดอกเบีย้ 

3. บริษัท ฯ ถือหุ้นอะไรบ้างในตลาดหลกัทรัพย์ 
ประธานตอบวา่คําถามข้อท่ี 3 ตอบไม่ได้เพราะจะเป็นการชีนํ้า 
คณุชาญตอบว่าโครงการวินด์เชลล์  นราธิวาส  สร้างเสร็จหมดแล้ว กําลงัขายยูนิตและขายไป
หลายยูนิตแล้ว เป็น Luxury Units พืน้ท่ีประมาณ 400 กว่าตารางเมตรต่อห้อง บริษัท ฯ ตัง้ใจ
ขายหุ้นวาย แอล พี ออกไป  ไม่ต้องการ Develop โครงการ 
สว่นการปลอ่ยเงินกู้ ให้บคุคลคนหนึ่ง  สถานการณ์ตอนนีบ้ริษัทแม่กําลงัย่ืนเข้าศาลฟืน้ฟ ูต้องรอ
สถานการณ์ให้บริษัทแม่เข้าแผนฟืน้ฟไูด้ก่อนถึงเข้าเจรจาเร่ืองจ่ายคืนเงินกู้      
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุสถาพร ผงันิรันดร์ ถามถึงความคืบหน้าของการปลอ่ยเงินกู้ ให้กบับริษัท  
บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ตี ้จํากดั 
คุณสุภาณีตอบว่า บริษัท คิงดอม พร็อพเพอร์ตี ้จํากัดจ่ายดอกเบีย้ทุกเดือน เดือนละ 40,000 
กวา่บาท สว่นเงินต้นประมาณ 4 ล้านกวา่บาท บริษัท ฯ ได้ตัง้ provision ไว้แล้ว 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  ถามต่อไปถึงความคืบหน้าของการชําระคืนเงินกู้ เงินต้นและดอกเบีย้ของ
คณุสรพจน์ เตชะไกรศรี  
คณุชาญตอบวา่ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชัน่ จํากดั (มหาชน) ได้ย่ืนเข้าแผนฟืน้ฟตู่อศาล
ฟืน้ฟ ูศาลนดัไต่สวนคําร้องเม่ือวนัที่ 29 มิถนุายน 2563 แต่มีเจ้าหนี ้3 รายคดัค้าน ทําให้ขบวนการเข้า

ศาลฟืน้ฟูต้องล่าช้าออกไป 3 เดือน  ต้องรอให้ PACE เข้าแผนฟืน้ฟูได้ก่อนถึงเข้าเจรจาเร่ืองจ่ายคืน
เงินกู้     แต่บริษัท ฯ มีหุ้นและท่ีดิน 2 แปลงเป็นหลกัประกันการกู้ ยืมเงินสามารถนํามาชําระคืน
หนีไ้ด้และบริษัท ฯ ได้ตัง้ Provision เงินต้นไปแล้วบางสว่น 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  ถามต่อไปว่า เม่ือวนัท่ี 2 พฤศจิกายน 2562 บริษัท ฯ ได้ปล่อยเงินกู้  130 
ล้านบาทให้กับ บริษัท โกลบอล อลัไลแอนซ์ จํากัด ซึ่งมีนางสาวกรรณิการ์  อรรถญาณสกุล เป็นผู้กู้

ร่วม โดยนายชายนิด อรรถญาณสกลุเป็นผู้ คํา้ประกนัเงินกู้   ผลตอบแทนเป็นอย่างไรบ้าง 
คณุชาญตอบวา่ปีท่ีแล้วบริษัท ฯ มีเงินสดมาก จงึปลอ่ยเงินกู้ โดยคิดดอกเบีย้ 15 เปอร์เซนต์ตอ่ปี  
และมีทรัพย์สินมาคํา้ประกันเงินกู้  1.5 เท่าถึง 2 เท่า แต่ปีนีป้ระสบกับสถานการณ์โควิด19 
ระบาด บริษัท ฯ ไม่มีนโยบายจะปลอ่ยเงินกู้อีก แตจ่ะลงทนุเอง 
    
ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่าเม่ือวนัท่ี 30 เมษายน 2562 บริษัทฯ เข้าลงทุนหุ้น TRITN  แบบ
Private Placement ประมาณ 200 ล้านหุ้น ได้ free warrant ประมาณ 40 ล้านหุ้น อตัราส่วน
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การแปลงสภาพ Warrant คือ 1:1 ในราคา 0.40 บาทต่อหุ้น  บริษัท ฯ จะทําอย่างไรต่อไปกบัหุ้น
ตวันี ้
คุณชาญตอบว่าการลงทุนหุ้ นครัง้นีเ้ป็นการลงทุนในหุ้ นตามกลุ่ม CP  บริษัท ฯ ไม่ได้เข้าไป
บริหารจดัการอะไรใน  TRITN  คิดวา่จะลงทนุประมาณ 3 ปี แตต่อนนีผ่้านไปปีกวา่แล้ว 
 
ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า บริษัท ฯ  GJS และ GSTEEL ปรับโครงสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
ได้ผู้ ถือหุ้นใหญ่รายใหม่คือ ACO  ราคาหุ้น  GJS  เหลือแค่  0.10 บาท บริษัท ฯ มีแผนการท่ีจะ
เข้าซือ้หุ้น GJS  เพิ่มเติมไหม   
คณุชาญตอบวา่ สถานการณ์อย่างปีนีเ้ก็บเงินสดไว้ดีกวา่ บริษัท ฯ จะลงทนุน้อยลง ไม่เพิ่มขึน้ 

                      
  ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 11.40 น.    

           
__________________________      
ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี     
ประธานท่ีประชมุ  


