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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่ : ประชมุเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน2564 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 9 ท่าน เข้าร่วมประชุมจากจํานวนกรรมการทัง้หมด 10 ท่าน  

รายละเอียดมีดงัตอ่ไปนี ้
                          1. ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี       ประธานคณะกรรมการ 
                          2. คณุชาญ บลูกลุ                   รองประธานคณะกรรมการบริษัท 
                                                                          ประธานคณะกรรมการบริหาร   
 กรรมการผู้อํานวยการ  
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม   
 ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
 ประธานคณะกรรมการการลงทนุ 

  3. ดร. ปีเตอร์ เวลดนั  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

   4. คณุพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ 

 ประธานคณะกรรมการสรรหา 
 ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
                            5. คณุเอนก กมลเนตร กรรมการบริหาร 
 กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 
 กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 กรรมการการลงทนุ 
   6. คณุกิรินทร์ นฤหล้า กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม 

 กรรมการสรรหา 
                                                                                             กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                            7. คณุพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ                         กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  
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 กรรมการสรรหา 
                                                                                             กรรมการบริหารความเสี่ยง                                       
                           8. คณุวรุฒ บลูกลุ                                     กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 กรรมการการลงทนุ 

9. คณุวริศ บลูกลุ   กรรมการบริหาร 
 กรรมการการลงทนุ 

 
                          สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด = 90% ของกรรมการทัง้หมด 
 ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1.  คณุชาญ บลูกลุ        กรรมการผู้อํานวยการ 
2.  คณุเอนก กมลเนตร  กรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายปฎิบติัการ 
3.  คณุวรุฒ บลูกลุ        กรรมการผู้จดัการใหญ่ ฝ่ายการลงทนุ 
4.  คณุวริศ บลูกลุ         กรรมการผู้จดัการใหญ่ฝ่ายวาณิชธนกิจ 
5.  คณุสิริยา บณุฑริก     รองผู้จดัการใหญ่  ฝ่ายวาณิชธนกิจ                 
5.  คณุสภุาณี พงศ์สภุาพชน  ผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน   

                 
 ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  

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

 ในท่ีประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 56 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้                
4,611,996,748 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.11 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 69.37  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  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจาํปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม 2563 
 
 ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 

2563 ซึง่ได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 14 กรกฎาคม 2563 
 
  มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วตามท่ีประธานเสนอ ไม่มีผู้
ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,655,796,748 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจํานวนรวม 3 คน นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 43,800,000  หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจําปี 

2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
 

ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงิน 
ของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง  
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจําปี 
 
คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 
2563 ท่ีผ่านมา ซึง่มีผลสรุปได้ดงันี ้
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ในปี 2563 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 202 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จํานวน 1,586 
ล้านบาท เน่ืองจากปี 2562 บริษัท ฯ สามารถรับรู้รายได้ค่าบริการท่ีปรึกษาจากผลสําเร็จของ
งานโครงการใหญ่ ส่วนปี 2563 โครงการของฝ่ายท่ีปรึกษาทางธุรกิจอยู่ระหว่างการดําเนินการ 
เน่ืองจากความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ จากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19  บริษัทฯ มีกําไร
สทุธิรวมเท่ากับ 60 ล้านบาท เป็นกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากับ 63 ล้านบาท กําไรต่อ
หุ้นขัน้พืน้ฐานเท่ากับ 0.01 บาทต่อหุ้น  ผลการดําเนินงานในปี 2563 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม
เท่ากับ 2,566 ล้านบาท มีหนีสิ้นรวม 96 ล้านบาท  เป็นหนีสิ้นหมุนเวียน ไม่มีหนีสิ้นระยะยาว 
โดยมีสว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวนเท่ากบั 2,470 ล้านบาท  
 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและมีมติอนมุติัและ 
รับรองงบการเงินประจําปี ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,226,670 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ           
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  1,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้า
ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจํานวนรวม 6 คน นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 70,430,922  หุ้น 
 

วาระที่ 3   พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและเร่ืองเงินปันผลประจําปี 
2563  

 
ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
เร่ืองเงินปันผลประจําปี 2563 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อนมุติัไม่จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายครบตาม
จํานวนขัน้ต่ําท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน) จงึทําให้ ณ สิน้ปี 2563 
ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายอีก โดย ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีทุนสํารองตาม
กฎหมายรวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 88,087,576.04 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ 
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เท่ากับ 880,875,760.38 บาท)  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 40  

2. อนมุติัจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 332.02 ล้านบาท 
(จํานวนหุ้น ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2563) ซึง่บริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผล
ประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เม่ือวนัท่ี 10 กันยายน 2563 ในอตัรา 0.02 บาท
ต่อหุ้น คิดเป็นจํานวนเงิน 132.78 ล้านบาทและเงินปันผลระหว่างกาลครัง้ท่ี 2 ในอตัราหุ้น
ละ 0.015 บาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี 9 ธันวาคม 2563 คิดเป็นจํานวนเงิน 99.61 ล้าน
บาท และจะจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 ในอัตรา 
0.015 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 99.61 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจาก
ผลการดําเนินงานประจําปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท   

 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัไม่จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดําเนินงานของบริษัทฯตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2563  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2563 ในอตัราหุ้น
ละ 0.05 บาทตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,227,670 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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 
 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ สอบบัญชี               
รับอนุญาตเลขท่ี 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 
หรือนางสาวดรณี สมกําเนิด  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 หรือ นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนันท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 11821 หรือ นางสาวเยาวลกัษณ์ สมประเสริฐ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 11902 แห่ง
บริษัท สํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จํากัด ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์ และ/หรือ การมีส่วนได้
เสียกบับริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าว มา
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เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 โดยมีคา่ตอบแทนการสอบบญัชีไม่
เกินกวา่ 1,900,000 บาท 
   

                    มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,226,670  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ          
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  1,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 
 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ 

 นายณรงค์ชยั อคัรเศรณี  

 นายเอนก กมลเนตร  

 นายวรุฒ บลูกลุ  

 นายสมพงษ์ เผอิญโชค  
 

โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทําการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและ        
ขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ส่ีท่านกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
ประธานเสนอให้กรรมการทัง้ส่ีท่านออกจากห้องประชมุก่อนท่ีท่ีประชมุจะลงมติ 
 
ประธานมอบให้นายชาญ บลูกลุ ทําหน้าท่ีแทนเฉพาะวาระนี ้เสนอตอ่ท่ีประชมุเพื่อให้พิจารณา
เลือก นายณรงค์ชยั อคัรเศรณี กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
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มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นายณรงค์ชัย อัครเศรณี ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ 
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามท่ีประธานเสนอ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,226,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย 1,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 40  หุ้น 
 
นายชาญ บลูกลุจงึได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาเลือก นายเอนก กมลเนตร  
กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก นายเอนก กมลเนตร ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ
อีกวาระหนึ่ง ตามท่ีประธานเสนอ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,227,710 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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
นายชาญ  บูลกุลจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นายวรุฒ  บูลกุล  กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
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มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมติเลือก นายวรุฒ บลูกลุ กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระ
หนึง่ ตามท่ีประธานเสนอ  ไมมี่ผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,227,710 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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
นายชาญ บูลกุลจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นายสมพงษ์ เผอิญโชค กลบัเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
                     
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก  นายสมพงษ์  เผอิญ โชค  กลับ เข้าเป็นกรรมการของ            
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ตามท่ีประธานเสนอ ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย   
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,226,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  1,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0    เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2564 ถึง               
31 ธันวาคม 2564 
 

 ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัในคําเสนอของค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับ
งวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว  ในจํานวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท  
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                        มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนมุติัค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทัง้คณะในงวด

วันท่ี 1 มกราคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามท่ี
ประธานได้เสนอ   ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย    ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,226,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  1,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจาํนวน 

880,875,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่จาํนวน 888,375,760.375 บาท โดยออก
หุ้นสามัญ จาํนวน 60,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท 

 
ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาและอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนปัจจบุนั
จํานวน 880,875,760.375 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 888,375,760.375 บาท โดย
ออกหุ้นสามญั จํานวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.125 บาท 
 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบยีน จาก 880,875,760.375 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 888,375,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามญั จํานวน 60,000,000 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 0.125 บาท ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ไมมี่ผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,227,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8      พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดังนี ้
 

“ข้อ 4     ทนุจดทะเบียน : 888,375,760.375 บาท  (แปดร้อยแปดสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหม่ืน  
          ห้าพนัเจด็ร้อยหกสิบบาทสามสิบเจ็ดสตางค์คร่ึง) 

แบง่ออกเป็น      : 7,107,006,083  หุ้น     (เจ็ดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดล้านหกพนัแปดสิบสามหุ้น) 
มลูคา่หุ้นละ      :  0.125   บาท  (สิบสองสตางค์คร่ึง) 

                                   โดยแบง่ออกเป็นหุ้นสามญั : 7,107,006,083 หุ้น  (เจ็ดพนัหนึง่ร้อยเจ็ดล้านหกพนัแปดสิบสามหุ้น) 
หุ้นบริุมสิทธิ        :    0  หุ้น  -ไม่มี- ” 
 

ประธานได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุติัแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้อง
กบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ทัง้นี ้ ให้บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียน
แก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไข และ
เพิ่มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียน 
 
มตทิี่ประชุม 

 ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน 
ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ไมมี่ผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไมมี่บตัรเสีย                   
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,227,710  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย           0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง           0   เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ

แสดงสิทธิ BROOK-W5 ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัรา
การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ)   
 
ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ 60,000,000 หุ้น เพื่อ
รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W5 ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (เน่ืองจาก
การเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ)   
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มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุน 60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W5 ซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคา
และอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิ) 
ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  ไม่ มีผู้ ท่ี ไม่ มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบัตรเสีย             
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,726,227,710  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย           0      เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง         0     เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10 พจิารณาวาระอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 

 
ประธานได้เรียนวา่วาระนีกํ้าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัหรือเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆของผู้ ถือหุ้น 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผู้ ถือหุ้นช่ือคุณโรจกร  เลิศปิยะนันทกูร มาประชุมด้วยตวัเอง ถามว่า หลายปีท่ีผ่านมามีหลาย
บริษัทออกตราสารหนีแ้ล้ว Roll Over ไม่ได้ เพราะว่าสถานะทางการเงินฝืด ไม่คล่อง  บรุ๊คเคอร์
จะสร้างโอกาสจากวิกฤตนีอ้ย่างไร  
ประธานตอบว่า บรุ๊คเคอร์ไม่ได้ระดมทุนจากตราสารหนี ้ บริษัท ฯ เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินถ้า
บริษัทท่ีออกตราสารหนีมี้ปัญหาต้องการให้เราแก้ไขปัญหาสภาพคลอ่งให้ ทางบริษัทฯ สามารถ
แก้ไขให้ได้ 
 

ผู้ ถือหุ้ นช่ือคุณโรจกร  ถามต่อไปว่าเม่ือวันท่ี 9 มิถุนายน 2562 บริษัท ฯ ลงทุนในหุ้ น MILL 
จํานวน 65 ล้านหุ้น และ บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ร่ี ลงทุนในหุ้น MILL 40 ล้าน
หุ้น บริษัท ฯ นีเ้ป็นบริษัทลกูหรือไม่ และทําธุรกิจเก่ียวกบัอะไร ได้หุ้น MILL มาได้ยงัไง  
คุณสุภาณี ตอบว่า   บริษัท บรุ๊คเคอร์ คอร์ปอเรท แอดไวเซอร์ร่ี เป็นบริษัทลูกของบรุ๊คเคอร์
ประกอบธุรกิจท่ีปรึกษาทางธุรกิจประเภท SME และการลงทนุ ทําการลงทนุซือ้หุ้น MILL ด้วยตวั
บริษัทเอง 
 
ผู้ ถือหุ้ นท่านเดิมถามต่อไปอีกว่าตัวกิจการ MILL เป็นยังไง และ การถือครองหุ้ น MILL ของ
บริษัท ฯ หลงัจากราคาหุ้นขึน้ทํากําไรได้มากน้อยเพียงใด 
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คณุชาญตอบว่าราคาหุ้น MILLขึน้ลงไม่เก่ียวกบับริษัท ฯ   จะขอพดูกว้างๆ เก่ียวกบัธุรกิจเหล็ก 
ณ ขณะนี ้เพราะว่ารัฐบาลจีนมีคําสัง่ห้ามส่งออกเหล็กของประเทศจีน  จีนมีเหล็กอยู่ประมาณ 
1,200 ล้านตนั ราคาตลาดเหลก็โลกจึงขยบัสงูขึน้จาก 400-500 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอ่ตนั เป็น 
800-900   เหรียญสหรัฐอเมริกาต่อตัน ทําให้ธุรกิจเหล็กดีขึน้  หลายบริษัทท่ีทําธุรกิจเก่ียวกับ
เหลก็ราคาหุ้นสงูขึน้ไม่ใช่เฉพาะ MILL    
ประธานกล่าวเพิ่มเติมว่า ความเห็นของคุณชาญเป็นความเห็นแบบกว้างๆ โดยทัว่ๆ ไป ไม่ได้
เป็นการวิเคราะห์ตัวบริษัท MILLCON บรุ๊คเคอร์จะได้กําไรจากการลงทุนในหุ้นตัวนีเ้ท่าไรไม่
สามารถพูดได้ในตอนนี ้เป็นเร่ืองของการบริหารภายใน เพราะจะเป็นการชีนํ้านักลงทุนซึ่งผิด
กฎหมาย สามาถตอบได้เท่าท่ีกฎหมายกําหนด       
 
ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปอีกว่า บรุ๊คเคอร์ถือหุ้น TRITN -W4  40 ล้านหุ้น ใบสําคญัแสดงสิทธิ
ตัวนีไ้ม่มีเทรดในตลาดหลักทรัพย์ บริษัท ฯ จะทําอย่างไรกับใบสําคัญแสดงสิทธิตัวนีจ้ะขาย
อย่างไร 
คณุชาญตอบว่า ใบสําคญัแสดงสิทธินีไ้ด้มาโดยไม่คิดมลูค่าจากการลงทุนในหุ้น TRITN  แบบ
นกัลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement)  ราคาแปลงสภาพ 0.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งใกล้เคียง
กับราคาตลาดในตอนนี ้ ถ้าบริษัท ฯ สนใจจะลงทุนต่อในหุ้นก็จะทําการแปลงสภาพใบสําคญั
แสดงสิทธิเป็นหุ้น ถ้าไม่สนใจก็จะปลอ่ยให้หมดอายไุป  
 
ผู้ ถือหุ้ นท่านเดิมถามต่อไปอีกว่า หนีท่ี้คุณสรพจน์มีกับบริษัท ฯ  และการปรับปรุงโครงสร้าง
กิจการของ PACE มีความคืบหน้าอย่างไร 
คุณชาญตอบว่า บริษัทฯ ได้รับสินทรัพย์เป็นหลกัประกันหนีเ้งินกู้ครบถ้วน  บริษัท PACE เข้า
แผนฟืน้ฟู  ถ้าออกจากแผนฟืน้ฟูหุ้นของบริษัท PACE จะมีมลูค่า อย่างไรก็ตามราคาหุ้น PACE 
และหนีข้องบริษัท PACE ไม่เก่ียวกบับรุ๊คเคอร์   
ประธานกลา่วเพิ่มเติมว่า บริษัท ฯ มีการบริหารความเส่ียงครบถ้วนครอบคลมุ /เกินภาระหนีสิ้น
ท่ีอาจเกิดขึน้ สําหรับทกุรายการท่ีเกิดขึน้ 

 

ผู้ ถือหุ้ นท่านเดิมถามต่อไปอีกว่า เม่ือวันท่ี  1 กุมภาพันธ์ 2564 ศาลล้มละลายประเทศ
สหรัฐอเมริกา มีคําสัง่ให้ยกเลิกการฟืน้ฟูกิจการของกลุ่มบริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ ซึ่งเป็น
บริษัทย่อยทางอ้อมของบริษัท PACE  จะมีผลอย่างไรกบับริษัท ฯ    
ประธานกล่าวตอบว่า เป็นเร่ืองของบริษัท PACE ไม่เก่ียวข้องกับบรุ๊คเคอร์  บริษัท ฯ  สามารถ
ตอบได้เฉพาะสว่นท่ีเป็นกิจการของบริษัท ฯ   
 
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า การเพิ่มทุน rights offering สดัส่วน 5:1 และการออกใบสําคัญแสดง
สิทธิ W6 และ W7  บริษัท ฯ จะเอาเงินไปทําอะไร   
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คณุชาญตอบว่า ขอเชิญเข้าร่วมประชมุการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น (EGM) ซึง่จะมีขึน้ในวนัท่ี 4 
มิถนุายนนี ้ จะเป็นการพดูถึงเร่ืองนี ้ แต่ครัง้นีเ้ป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี (AGM) จึง
ขอแถลงถึงผลการดําเนินงานของรอบปี 2563 เท่านัน้ก่อน 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุโรจกร  ถามต่อไปว่า ในปีท่ีผ่านมามีหลายบริษัทจดทะเบียนนําบริษัทลกูเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์เช่น OR  บ้านปูพาวเวอร์ ดอนเมืองโทลเวย์ TQR  บริษัท ฯ มีแผน
จะเอาบริษัทลกูเข้าตลาดหลกัทรัพย์ไหม   
ประธานตอบวา่  ข้อมลูนีใ้ห้ไม่ได้ เพราะจะเป็นการชีนํ้านกัลงทนุ 
 
ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่งถามว่า บริษัท ฯ ให้กู้ เงินกบับคุคลท่ีไม่เก่ียวข้องกนัรายหนึ่ง 39 ล้านบาท ครบ
กําหนดชําระภายในวนัท่ี 31 มีนาคม 2564 และเงินกู้ ท่ีให้กบับริษัท บ้านฉาง วอเตอร์ ดีเวลลอป
เม้นท์ จํากัด 130 ล้านบาท ครบกําหนดชําระเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2564  บริษัท ฯ ได้รับชําระ
เงินกู้แล้วหรือยงั 
 ประธานกล่าวตอบว่าถ้าเป็นเร่ืองผลการดําเนินงานของปี 2564 ข้อมูลนีย้งัให้ไม่ได้ ณ ตอนนี ้
เน่ืองจากผลการดําเนินงานไตรมาสท่ี 1/2564 ของบริษัท ฯ ยงัไม่ได้ประกาศตอ่ Public 
 

  ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 11.04 น.    
 

   
__________________________      
ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี     
ประธานท่ีประชมุ  


