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                                   วันที่ 18 มีนาคม 2564 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   สาํเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2563 

  2.   ใบมอบฉันทะแบบ ข. และข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

3.  รายงานประจาํปี 2563 พร้อมทั้งงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2563 ในรูปแบบ QR 

Code และแบบฟอร์มแสดงความจาํนงขอรับรายงานประจาํปี 2563 เป็นรูปเล่ม 

4   หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 
5.  ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจาํปี 2564 และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

6.   แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 

7.   แผนที่ของสถานที่ประชุม 
                      8.   ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถือหุ้น 

                      9.   มาตรการและแนวทางปฎิบัติตนสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564   
 

 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปีคร้ังที่ 2564 ในวันศุกร์ที่ 2 

เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องบอลรูม 2 และ 3 ช้ัน 7 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 

ถนนสุขุมวิท ซอย 13-ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม

ดังน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี 2563 ประชุมเมื่อวันที่ 14 

กรกฎาคม 2563 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุม

ดังกล่าว 
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
     

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 

2563 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2563 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ

แล้ว 
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3           พิจารณาการจัดสรรกาํไรสทุธเิป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและเร่ืองเงินปันผลประจาํปี 2563  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40 “ บริษัทต้องจัดสรรทุนสาํรองทุกคร้ังที่

มีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 1 ใน 20 ของกาํไรจนกว่าทุนสาํรองของบริษัทจะมีจาํนวน 1 ใน 

10 ของทุนของบริษัท ” โดยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ “นโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล
ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสทุธหิลังหักภาษีของบริษัท ฯ โดยคาํนึงถึงฐานะการเงิน

และสภาพคล่องของบริษัทประกอบด้วย”  
 

ความเหน็คณะกรรมการ   คณะกรรมการเหน็ควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติไม่จัดสรรทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563  โดยมีรายละเอยีด

ดังน้ี 
 
1. อนุมัติไม่จัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมาย บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายครบตาม

จํานวนข้ันตํ่าที่กฎหมายกาํหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน) จึงทาํให้ ณ สิ้ นปี 

2563 ไม่ต้องมีการจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายอกี โดย ณ ปัจจุบัน บริษัท ฯ มีทุนสาํรอง

ตามกฎหมายรวมเป็นเงินทั้งสิ้นจาํนวน 88,087,576.04 บาท (ทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ 

เท่ากับ 880,875,760.38 บาท)  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 

2535 และข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40  
2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษัท ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563  ถึงวันที่ 

31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 332.02 ล้าน

บาท (จํานวนหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563) ซึ่งบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

สาํหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 เมื่อวันที่ 10 กนัยายน 2563 ในอตัรา 

0.02 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงิน 132.78 ล้านบาทและเงินปันผลระหว่างกาลคร้ังที่ 2 

ในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท ซ่ึงได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 คิดเป็นจาํนวนเงิน 

99.61 ล้านบาท และจะจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลประกอบการงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 

ในอตัรา 0.015 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจาํนวนเงินประมาณ 99.61 ล้านบาท รวมเป็นเงินปันผล

ที่จ่ายจากผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท   
 
โดยกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 11 มีนาคม 2564 โดย

กาํหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 30 เมษายน 2564 หลังจากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น  

ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในคร้ังน้ีเป็นการจ่ายเงินปันผลคร้ังที่สบิสองของบริษัท ฯ 
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 
 
 ปี 2563 

    (ปีที่เสนอ) 

ปี 2562 

    (ปีที่ผ่านมา) 

1. กาํไร (ขาดทุน)สทุธ ิ(ล้านบาท)  (20.75) 1,265.19

2. จาํนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2562)

    จาํนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2563) 
    มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น) 

     

 
6,640,441,480 
0.125 

5,639,622,183

 
0.125 

3. จ่ายงวด ประจาํปี ประจาํปี 
4. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุ้น)

   - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 
    - เงินปันผลระหว่างกาล/พิเศษ (บาท/หุ้น) 
    - เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น) 

0.05

0.02 
0.015 
0.015 

0.07 
0.02 
0.02 
0.03 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 332.02 404.62 
6. กาํไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น (จาํนวนหุ้นถวัเฉลี่ย

ถ่วงนํา้หนัก) 
(0.003) 0.224 

7. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทยีบกบักาํไรสทุธ ิ - 31.98 

 
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2564 
 

ความเหน็คณะกรรมการตรวจสอบ   
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งต้ังสํานักงาน        

เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดของผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตดังน้ี 
  
1. นายชัยยุทธ องัศุวิทยา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ 

2. นางณฐัสรัคร์ สโรชนันทจ์ีน    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ 

3. นางสาวดรณ ีสมกาํเนิด     ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ 

4. นางสาวจารุณ ีน่วมแม่   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ 

5. นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนันท ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ 

6. นางสาวเยาวลักษณ ์สมประเสริฐ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 
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เน่ืองจากได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยดีมาโดยตลอดต้ังแต่สาํนักงานได้รับการแต่งต้ังเมื่อปี 2550 และมี

ค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม 
โดยนางณัฐสรัคร์  สโรชนันท์จีน ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมาต้ังแต่ปี 2550 และ   

ได้ทาํหน้าที่ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาต้ังแต่ปี 2553-2556 รวม 4 ปี  

 

ส่วนนายชัยยุทธ อังศุวิทยา ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมื่อปี 2557 และได้ทาํหน้าที่

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาต้ังแต่ปี 2557 -2560 รวม 4 ปี  

 

นางสาวดรณี สมกาํเนิด   ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมื่อปี 2561 และได้ทาํหน้าที่

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทมาต้ังแต่ปี 2561 -ปัจจุบัน 

นางสาวจารุณ ีน่วมแม่ ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมื่อปี 2561 
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย) 
นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนันท ์ 

และนางสาวเยาวลักษณ ์สมประเสริฐ จะขอให้ที่ประชุมแต่งต้ังในปีน้ี 

  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรให้ที่ประชุมแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคือ  
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกาํเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

5007 หรือ นางสาวจารุณ ีน่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือนายศิรเมศร์ อัคร

โชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ นางสาวเยาวลักษณ์ สมประเสริฐ ผู้สอบ

บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11902 แห่งบริษัทสาํนักงานเอ. เอม็. ที. แอสโซซิเอท จํากัด ซ่ึงไม่มี

ความสมัพันธ ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสยีกบับริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกบับุคคลดังกล่าว เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี 2564 

ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,900,000 บาท โดยมีตารางเปรียบเทียบ

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจาํปี 2564 และปี 2563 ดังต่อไปน้ี 
      หน่วย : บาท                

ค่าตอบแทน ปี 2564 ปี 2563 

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย (audit fee) 1,900,000 1,760,000

ค่าบริการอื่น  (non audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

 
(ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2564 เปลี่ยนแปลงจากปี 2563) 
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5)  
 

ความเหน็คณะกรรมการสรรหา 
 
คณะกรรมการสรรหาไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆโดยดูถึง

ความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผล 
ปฏบิัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ตามแนวทางและหลักเกณฑใ์นการสรรหาตาม

รายละเอยีดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5  เหน็ชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเลือก
กรรมการบริษัทฯ ซ่ึงออกตามวาระได้แก่ นายณรงค์ชัย อัครเศรณี นายเอนก กมลเนตร  นาย

วรุฒ บูลกุล และนายสมพงษ์ เผอญิโชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท 
 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ

บริษัท ฯ ซึ่งออกตามวาระอนัได้แก่  นายณรงค์ชัย อคัรเศรณี นายเอนก กมลเนตร  นายวรุฒ บูล

กุล และนายสมพงษ์ เผอิญโชค กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือใน

คร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกบัการ

ประกอบธุรกิจของบริษัท  (ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเพ่ือพิจารณาเข้าดํารงตําแหน่ง

กรรมการบริษัท) 
 
โดยนายณรงค์ชัย อคัรเศรณี กรรมการอสิระ และนายสมพงษ์ เผอญิโชค กรรมการอสิระ เป็นผู้มี

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประสบการณ์หลากหลายจากหลายบริษัท ทั้ง

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายณรงค์ชัย อัครเศรณี กรรมการอิสระ และนายสมพงษ์  

เผอญิโชค สามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 
 
โดยจาํนวนปีที่กรรมการทั้ง 4 ท่านดาํรงตาํแหน่งคือ 
 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนวาระ

หรือปีที่เคย

ดาํรง

ตาํแหน่ง 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ

ในปี 2563 

เข้าดาํรงตาํแหน่งต้ังแต่วันที่ 

คร้ังแรก คร้ังล่าสดุ 

นายณรงค์ชัย อคัรเศรณ ี    กรรมการ 5 7/7 ต.ค.2558 เม.ย.2561 
นายเอนก กมลเนตร   กรรมการ 13 7/7 พ.ค.2550 เม.ย.2562 

นายวรุฒ บูลกุล กรรมการ 8 7/7 พ.ค. 2555 เม.ย.2561 

นายสมพงษ์ เผอญิโชค กรรมการ 7 6/7 ส.ค. 2556 เม.ย.2562 
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หมายเหตุ  ประวัติของกรรมการทั้ง 4 ทา่น การถอืหุ้นในบริษัท ฯ  และการดาํรงตาํแหน่ง       

กรรมการ/ผู้บริหาร ในกจิการอื่น ตามรายละเอยีดที่ปรากฎอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 5     
 
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรับงวดต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถงึ 31 ธนัวาคม 

2564  
                      

ความเหน็คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่าง

ละเอยีดถงึความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทยีบอ้างองิจากอตุสาหกรรมประเภท 

เดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากขนาดของธุรกจิ  ผลการดาํเนินงาน  และการขยายตัวทางธุรกจิแล้ว  

เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2564 – 

31 ธันวาคม 2564 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท    ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับ

ค่าตอบแทนปีที่แล้วคือปี 2563 จาํนวนเงิน 5,300,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะใน

งวด 1 มกราคม 2564- 31 ธนัวาคม 2564 รายละเอยีดมีดังต่อไปน้ี 

   
 บาทต่อคน 

ค่าตอบแทนประจาํเดือนจ่ายให้ประธานคณะกรรมการบริษทั ฯ 15,000

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท ฯ ต่อคร้ัง  

- ประธานคณะกรรมการบริษัท 25,000 

- กรรมการอสิระ 15,000 

- กรรมการผู้มอีาํนาจลงนาม 15,000 

- กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 15,000 

ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารต่อคร้ัง  

10,000 

10,000 
   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ
   ประธานกรรมการบริหารและกรรมการบริหาร
ค่าเบี้ยประชุมสาํหรับคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ต่อการเข้าประชุม ต่อคร้ัง 7,500 

 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2564–31 ธนัวาคม 2564 เป็นจาํนวนไม่เกนิ 5,300,000 

บาท 
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หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนทั้งหมดในรูปตัวเงินของคณะกรรมการรายบุคคล ได้แสดงไว้ในรายงานประจาํปี 2563 

หัวข้อ  “ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ” 
รายช่ือของคณะกรรมการชุดย่อยพร้อมทั้งรายละเอยีดหน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละ

คณะอนุกรรมการได้แสดงไว้ในรายงานประจาํปี 2563 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 
ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรปูอื่นนอกจากตัวเงิน 

 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอื

หุ้นซ่ึงมาประชุม  
 

วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนปัจจุบันจาํนวน 880,875,760.375 บาท 

เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 888,375,760.375 บาท โดยออกหุ้นสามญั จาํนวน 60,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6) 

 
ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทจาํเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือให้มี
หุ้นสามัญไว้รองรับการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิBROOK-W5 (เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงราคา
และอัตราการใช้สทิธิของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิตามเงื่อนไขการปรับสทิธิใบสาํคัญแสดงสิทธ)ิ ที่ประชุม

ผู้ถอืหุ้นสมควรอนุมัติการเพ่ิมทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของ

ผู้ถอืหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8     พิจารณาแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธข้ิอ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังน้ี 
 

“ขอ้ 4         ทุนจดทะเบียน     : 888,375,760.375 บาท  (แปดร้อยแปดสิบแปดลา้นสามแสนเจด็หม่ืน  
          หา้พนัเจด็ร้อยหกสิบบาทสามสิบเจด็สตางคค์ร่ึง) 

แบ่งออกเป็น      : 7,107,006,083 หุน้     (เจด็พนัหน่ึงร้อยเจด็ลา้นหกพนัแปดสิบ  
                                                                สามหุน้) 
มูลค่าหุน้ละ        :  0.125 บาท              (สิบสองสตางคค์ร่ึง) 

                           โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั : 7,107,006,083 หุน้   (เจด็พนัหน่ึงร้อยเจด็ลา้นหกพนัแปดสิบ 
                                                                                                            สามหุน้) 

หุน้บุริมสิทธิ        :  0 หุน้                -ไม่มี- ” 
 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกจ็าํเป็นที่
จะต้องแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธข้ิอ 4 ให้สอดคล้องกนั ทั้งน้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท 
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มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ มี 
อาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธข้ิอ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของ

ผู้ถอืหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมติการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุน 60,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดง

สิทธิ BROOK-W5 ซึ่งจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม (เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้

สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธ ิตามเงื่อนไขการปรับสทิธใิบสาํคัญแสดงสทิธ)ิ  

 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการมีความเหน็ว่าการจัดสรรหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ 
เป็นการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการเพ่ิมทุน ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเพ่ิมทุน
ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอก

เสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 10    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

       กาํหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2564 เป็นวันให้สทิธผู้ิถอืหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้

ถอืหุ้นประจาํปี 2564  
 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถอืหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การ

ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเรว็และเรียบร้อย บริษัทจะเปิดให้ท่านผู้ถอืหุ้นและ

ผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนไดต้ั้งแต่เวลา 9.00 น.ของวนัประชมุ  

 
โปรดนาํบัตรประจาํตัวประชาชน  หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ  หรือหนังสอืเดินทาง หรือใบขบัข่ี        

มาแสดงเพ่ือสทิธใินการร่วมประชุม 
 

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งต้ังบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงในการประชุม กรุณากรอก

และลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมาน้ี และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้อง

เรียบร้อยดังกล่าวต่อประธานในที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานในที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ

เข้าร่วมประชุม โดยผู้มอบฉันทะจะต้องนาํเอกสารดังต่อไปน้ีมาแสดงต่อบริษัทเพ่ือสทิธใินการร่วมประชุม 

 

 1. กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้แสดงสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัว

ข้าราชการ หรือหนังสอืเดินทาง หรือใบขับข่ีของผู้มอบฉันทะซ่ึงรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ 
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 2. กรณผู้ีมอบฉันทะเป็นนิติบุคคล หรือ Custodian 

               
2.1 ให้แสดงสาํเนาหนังสอืรับรองนิติบุคคลผู้มอบฉันทะซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มี

อาํนาจลงลายมือช่ือของนิติบุคคลน้ัน ๆ และสาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนหรือ สาํเนาหนังสอืเดินทาง (กรณเีป็น

ชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอาํนาจที่ได้ลงนามในหนังสอืมอบฉันทะ 
 
                      2.2 กรณ ีCustodian เป็นผู้รับมอบฉันทะ กรุณาแนบหนังสอืมอบอาํนาจให้ Custodian และ

แนบหลักฐานของผู้มอบอาํนาจ และของ Custodian ตาม 2.1 รวมทั้งหนังสอืยืนยันหรือสาํเนาใบอนุญาตการ

ประกอบธุรกจิ Custodian ด้วย 

 

ทั้งน้ี ผู้รับมอบฉันทะจะต้องแสดงบัตรประจาํตัวประชาชน หรือบัตรประจาํตัวข้าราชการ หรือหนังสอืเดินทาง          

หรือใบขับข่ีของผู้รับมอบฉันทะด้วย 
 
รับรองโดย                 ขอแสดงความนับถอื 

                                      
 
นายชาญ บูลกุล                                                  ดร. ณรงค์ชัย อคัรเศรณ ี
กรรมการผู้อาํนวยการและประธานกรรมการบริหาร             ประธานกรรมการ  
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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 1/2563 
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 
 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

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 ้
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ในปี 2562 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 1,788 ล้านบาท โดยรายได้รวมของปี 2561 ซึง่มี
จํานวน  466 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้จํานวน 1,322 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัท ฯ สามารถรับรู้
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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้ 
40,000 หุ้น 
 

วาระที่ 3   พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และเสนอไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติม
ประจาํปี 2562  
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ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และเสนองดจ่ายเงินปันผล
ประจําปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงันี ้
1. อนุมติัไม่จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากในระหว่างปี 2562 บริษัท ฯได้จดัสรรทุน

สํารองตามกฎหมายครบตามจํานวนขัน้ต่ําท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว (ร้อยละ 10 ของทุนจด
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 
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มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัไม่จดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลและการจ่ายเงินปันผลพิเศษ และอนุมัติไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพ่ิมเติมประจําปี 2562 
ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบัตรเสีย ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
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 
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 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 ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2563 นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ 

 นายปีเตอร์ เวลดนั  

 นายโรเบิร์ต วิลเล่ียม แม็คมิลเลน  

 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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจงึได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาเลือก นายนายโรเบิร์ต วิลเล่ียม แม็คมิลเลน  
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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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาเลือก นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ  กลับเข้าเป็น
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
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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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
 

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  

                               
 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 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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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   
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 
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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 
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 
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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
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 
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  ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเวลา 11.40 น.    

           
__________________________      
ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี     
ประธานท่ีประชมุ  
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                                                หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.                             สิ่งที่ส่งมาด้วย 2. 
       อากรแสตมป์ 20 บาท 

 
เขียนที่        
วนัที่   เดือน   พ.ศ.  2564  
 

(1) ข้าพเจ้า                สญัชาติ                อยู่บ้านเลขท่ี   
ถนน                        ตําบล/แขวง           อําเภอ/เขต                   
จงัหวดั    รหสัไปรษณีย์   
 

(2) เป็นผู้ ถือหุ้นของ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) โดยถือหุ้นจํานวนทัง้สิน้ รวม                                 หุ้น 
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั   เสียงดงันี ้
 หุ้นสามญั   หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากบั    เสียง 
 

(3) ขอมอบฉนัทะให้ 
(1)                                                                      อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   

ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    หรือ 

(2)                                                                      อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์   หรือ 

(3)                                                                      อาย ุ  ปี อยู่บ้านเลขท่ี   
ถนน    ตําบล/แขวง    อําเภอ/เขต    
จงัหวดั      รหสัไปรษณีย์    
คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุสามญั 
ผู้ ถือหุ้นสามัญประจําปี 2564 ในวนัที่ 2 เมษายน 2564เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชัน้ 7 โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ 
สขุมุวิท เลขที่ 189 ถนนสขุมุวิท ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ี
อื่นด้วย 

 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้   
 
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2563 ประชมุเม่ือวนัที่                    

14 กรกฎาคม 2563 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
   เห็นด้วย            เสียง      ไม่เห็นด้วย     เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
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 วาระที่ 2  เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี
2563 ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
   เห็นด้วย            เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
 

  วาระที่ 3 เร่ือง  พิจารณาการจดัสรรผลกําไร (ขาดทนุ) ประจําปี 2563 เข้ารวมเป็นกําไร (ขาดทนุ) สะสมของ
บริษัทฯ และการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2563 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
   เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
                 วาระที่ 4 เร่ือง  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2564 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
       เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
  วาระที่ 5  เร่ือง   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ   

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
   เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                เสียง 

    
   การแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 

  ช่ือกรรมการ นายณรงค์ชยั อคัรเศรณี   
 
   เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                เสียง 
   
  ช่ือกรรมการ นายเอนก กมลเนตร   
 
   เห็นด้วย                    เสียง     ไม่เห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                 เสียง 
   
      ช่ือกรรมการ นายวรุฒ บลูกลุ 
   
   เห็นด้วย                    เสียง     ไม่เห็นด้วย                   เสียง     งดออกเสียง                 เสียง 
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              ช่ือกรรมการ นายสมพงษ์ เผอิญโชค 
   
   เห็นด้วย                    เสียง     ไม่เห็นด้วย                   เสียง     งดออกเสียง                 เสียง 
  

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม  2564                        
           (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย           เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
   

                 วาระที่ 7 เร่ือง  พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจาก 880,875,760.375 บาท เป็น 888,375,760.375 บาท 
โดยออกหุ้นสามญั จํานวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.125 บาท 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
       เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

                        
  วาระที่ 8 เร่ือง  พิจารณาแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
       เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
     วาระที่ 9 เร่ือง  พิจารณาอนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน  60,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W5 ซึง่จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้
สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ) 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
       เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
 

  วาระที่ 10  พิจารณาวาระอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

  
   เห็นด้วย             เสียง     ไม่เห็นด้วย     เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
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เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
    เห็นด้วย                       เสียง     ไม่เห็นด้วย     เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
  
(5) ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ใข

เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าทกุประการตามท่ีเห็น 
สมควร 

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบคุวามประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบไุว้หรือระบไุว้ไม่ชดัเจนหรือ
ในกรณีที่ที่ประชมุมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองที่ระบไุว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปล่ียนแปลงหรือ
เพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 
  

กิจการใดที่ผู้ รับมอบฉนัทะกระทําไปในการประชมุ เว้นแตก่รณีที่ผู้ รับมอบฉนัทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบไุว้ใน
หนงัสือมอบฉนัทะให้ถือเสมือนวา่ข้าพเจ้าได้กระทําเองทกุประการ 

 
     ลงช่ือ………………………………….ผู้มอบฉนัทะ 
             (                                                  ) 
     ลงช่ือ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (                                                  ) 
 
     ลงช่ือ………………………………….ผู้ รับมอบฉนัทะ 
             (                                                  ) 
      

หมายเหต ุ 
1. ผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะจะต้องมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะเพียงรายเดียวเป็นผู้ เข้าประชมุ และออกเสียงลงคะแนนไม่

สามารถแบง่แยกจํานวนหุ้นให้ผู้ รับมอบฉนัทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ 
2. วาระเลือกตัง้กรรมการสามารถเลือกตัง้กรรมการทัง้ชดุหรือเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล 
3. ในกรณีที่มีวาระพิจารณาในการประชมุมากกวา่วาระท่ีระบไุว้ข้างต้น ผู้มอบฉนัทะสามารถระบไุด้เพิ่มเติมได้ในใบประจํา

ตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข.ตามแนบ 
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ใบประจาํต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ 
     
การมอบฉนัทะในฐานะเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท บรุ๊คเคอร์ จํากดั (มหาชน) 
 
 ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2564 ในวนัที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 และ 3 ชัน้ 7 
โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สขุมุวิท เลขท่ี 189 ถนนสขุมุวิท ซอย 13-15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ หรือที่จะพึงเล่ือน
ไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
วาระท่ี……………………………..เร่ือง………………………………………………………………………………………….. 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
  เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
วาระท่ี……………………………..เร่ือง…………………………………………………………………………………………… 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
  เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
วาระท่ี……………………………..เร่ือง…………………………………………………………………………………………… 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
  เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ รายการในใบประจําตอ่แบบหนงัสือมอบฉนัทะ ถกูต้องบริบรูณ์และเป็นความจริงทกุประการ 
 
     ลงลายมือช่ือ……………………………………………ผู้มอบฉนัทะ 
      (………………………………………………….) 
      วนัที่…………./…………………/…………..2564 
       
     ลงลายมือช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      (………………………………………………….) 
      วนัที่…………./……………………………..2564 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
(1) ดร. ปีเตอร์ เวลดนั     
        กรรมการอิสระ 
        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ  83 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี  18/112 อาคารสมคิดการ์เด้นคอนโดมิเน่ียม ชัน้ 22   แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั     กรุงเทพ ฯ 
10330 

         
มีสว่นได้เสียในวาระท่ี  6 ดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564  

      ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้   
 
หรือ 
(2)   นายสมพงษ์ เผอิญโชค 
       กรรมการอิสระ  
       กรรมการตรวจสอบ  
       กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
       อาย ุ 60  ปี อยู่บ้านเลขท่ี  28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160   
        
       มีสว่นได้เสียในวาระท่ี  5 และวาระท่ี 6 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
       วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธนัวาคม 2564  
      ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้   

 
หรือ 
(3)   นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต       

  กรรมการอิสระ  
  กรรมการตรวจสอบ  
  ประธานคณะกรรมการสรรหา  
  ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
อาย ุ 68  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี    612   ถนนทนรัุตน์  แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120 
 
มีสว่นได้เสียในวาระท่ี  6 ดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564  

  ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้   
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย 3 
 
เรียน ท่านผู้ถอืหุ้น 
       บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 
  
          บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความ

ประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจาํปี 2563 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจํานงขอรับได้ โดยการ

กรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจน แล้วส่งแฟกซ์กลับมายังหมายเลข 66 (2) 168-7111-2 หลังจากน้ัน บริษัท

จะดาํเนินการจัดส่งรายงานประจาํปี 2563 ให้ท่านทางไปรษณยี์ 

   
ช่ือผู้ถอืหุ้น   บริษัท/หน่วยงาน.................................................................................................. 

                 นาย/นาง/นางสาว.......................................นามสกุล............................................. 

                           จาํนวนหุ้นที่ถอื..................................หุ้น 

 
 
ที่อยู่ อาคาร..............................................ช้ัน.................เลขที่.......................หมู่ที่.................... 

 ถนน......................................ตาํบล/แขวง................................อาํเภอ/เขต........................ 

 จังหวัด....................................รหัสไปรษณยี์..............................โทรศัพท.์..........................  

            โทรสาร..................................................... 

 
 
 
หรือ ผู้ถอืหุ้นสามารถติดต่อขอรับด้วยตนเองได้ที่ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
      ช้ัน 26 อาคารเดอะเทรนด้ี  

10/190-193 ซอยสขุุมวิท 13 ถนนสขุุมวิท  
เขตวัฒนา แขวงคลองเตยเหนือ กรุงเทพ ฯ 10110     

 โทรศัพท ์ 0-2168-7100 ต่อ 1301-1304 
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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย 4 
หลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ 

 
 การสรรหากรรมการของบริษทัซึ่งรวมถงึกรรมการอสิระจะผ่านการกลั่นกรองโดยคณะกรรมการ 

สรรหาก่อนเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา  โดยมีแนวทางและหลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ

บริษัท  ดังน้ี 
 

1.  เป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกําหนดของ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

2.   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีพ้ืนฐานและความเชี่ยวชาญจากหลายอาชีพ มีความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นาํ วิสัยทัศน์กว้างไกล 

มีคุณธรรม ประวัติการทาํงานโปร่งใส และสามารถแสดงความเหน็อย่างเป็นอสิระ 
 
 ทั้งน้ีสาํหรับการสรรหากรรมการอิสระนั้น นอกเหนือจากแนวทางและหลักเกณฑ์ในการสรรหา

กรรมการบริษัทดังกล่าวข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระจะต้องมีคุณสมบัติพิเศษเพ่ิมเติมตามข้อกาํหนดของ

สาํนักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ดังต่อไปน้ี 
(ก)   ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน่ึงของจํานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ 

บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่

เกี่ยวข้องของกรรมการอสิระรายน้ัน ๆ ด้วย 
(ข)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือน

ประจาํ หรือผู้มีอาํนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลาํดับ

เดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว

มาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งน้ี ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคย

เป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอาํนาจควบคุม

ของบริษัท 
(ค)  ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย              

ในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พ่ีน้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร 

ผู้ถืหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอาํนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มี

อาํนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย 
(ง)    ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระ

ของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือ

ผู้บริหาร ของผู้ที่มีความสมัพันธท์างธุรกจิกบับริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า

สองปี 
ความสัมพันธ์ทางธุรกจิตามวรรคหน่ึง รวมถึงการทาํรายการทางการค้าที่กระทาํเป็นปกติเพ่ือ

ประกอบกจิการ การเช่าหรือให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกบัสนิทรัพย์หรือบริการ  



 
 

31

 
 
หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คํ้าประกัน การให้

สินทรัพย์เป็นหลักประกันหน้ีสิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทาํนองเดียวกัน ซ่ึงเป็นผลให้บริษัท

หรือคู่สัญญามีภาระหน้ีที่ต้องชาํระต่ออีกฝ่ายหน่ึง ต้ังแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตน

สุทธิของบริษัทหรือต้ังแต่ย่ีสิบล้านบาทข้ึนไป แล้วแต่จาํนวนใดจะตํ่ากว่า ทั้งน้ี การคาํนวณ

ภาระหน้ีดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคาํนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศ

คณะกรรมการกาํกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทาํรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม 

แต่ในการพิจารณาภาระหน้ีดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดข้ึนในระหว่างหน่ึงปีก่อนวันที่มี

ความสมัพันธท์างธุรกจิกบับุคคลเดียวกนั 
(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแย้ง และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซ่ึงไม่ใช่กรรมการอสิระ ผู้บริหาร 

หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของสาํนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัท

ย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมี

ลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
(ฉ)   ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซ่ึงรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษา

กฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท 

บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทั้งน้ี ในกรณีที่ ผู้

ให้บริการทางวิชาชีพเป็นนิติบุคคล ให้รวมถึงการเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่

กรรมการอิสระ ผู้บริหารหรือหุ้นส่วนผู้จัดการ ของผู้ให้บริการทางวิชาชีพน้ันด้วย เว้นแต่จะ

ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี 
 (ช)  ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งต้ังขึ้นเพ่ือเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นราย

ใหญ่ หรือผู้ถอืหุ้นซ่ึงเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกบัผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท 
(ซ)  ไม่ประกอบกจิการที่มีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัท หรือ

บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วม

บริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจาํ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจาํนวน

หุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซ่ึงประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและ

เป็นการแข่งขันที่มีนัยกบักจิการของบริษัทหรือบริษัทย่อย 
(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทาํให้ไม่สามารถให้ความเหน็อย่างเป็นอสิระเกี่ยวกบัการดาํเนินงานของ

บริษัท 
ภายหลังได้รับการแต่งต้ังให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหน่ึง (ก) ถึง 

(ญ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดาํเนิน

กิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลําดับเดียวกัน หรือนิติ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective 
decision) ได้ 
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สิง่ที่ส่งมาดว้ย 5 
ประวติัของกรรมการผูที้่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 
 

 

ช่ือ-สกุล 

ตาํแหน่ง 

 

 

อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์ 

ปัจจุบัน 

บริษทัจดทะเบียน 

2558-ปัจจุบัน 

2558-ปัจจุบัน 

2558-ปัจจุบัน 

2558-ปัจจุบัน 

ที่อื่นๆ  

 

2557-ปัจจุบัน 

2557-ปัจจุบัน 

2549-ปัจจุบัน 

2553-ปัจจุบัน   

 

2547-ปัจจุบัน   

 

2545-ปัจจุบัน 

2527-ปัจจุบัน 

2557-2558 

2555-2557 

2555-2557 

2555-2557 

2554-2557 

2552-2556 

2552-2554 

2551-2555 

   

ดร. ณรงค์ชัย อคัรเศรณี 

- กรรมการอสิระ                                                                                         

- ประธานกรรมการ                                                                           

 

75 ปี 

ปริญญาเอกทางด้านเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจอห์นสฮ์อพคิ้นส ์ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2546) 

 

8,301,000 หุ้น คิดเป็น 0.125 % ของทุนชาํระทั้งหมด 

 

 

 

- ประธานกรรมการและกรรมการอสิระบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัท ไทย เยอรมัน โพรดักส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี 

- กรรมการอสิระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จาํกดั 

- นายกสภามหาวิทยาลัยขอนแก่น 

- ประธานคณะกรรมการแห่งประเทศไทย สภาความร่วมมือทางเศรษฐกจิ  

      ภาคพ้ืนแปซิฟิค (TNCPEC) 

- ประธานคณะกรรมการดาํเนินการและรองประธานสภา สถาบันความร่วมมือ 

      เพ่ือพัฒนาเศรษฐกจิลุ่มนํา้โขง 

- กรรมการที่ปริกษากติติมศักด์ิ มูลนิธสิถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกจิการคลัง (FPRI) 

- กรรมการ มูลนิธสิถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน 

- กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท มาลีสามพราน จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จาํกดั 

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย 

- กรรมการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ (สศช) 

- กรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
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2551-2553 

2550-2554 

2549-2550 

2548-2550 

 

2547-2549 

2547-2557 

2546-2551 

2546-2547 

2546-2557 

 

2539-2543 

2539-2540 

2535-2539 

2534-2539 

2517-2554 

 

2517 

 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในกจิการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจด

ทะเบียน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/

ผู้บริหารในกจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิ

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 

ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/

- ประธานกรรมการบริหาร สาํนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (สบร) 

- ประธานกรรมการ ธนาคารเพ่ือการส่งออกและนาํเข้าแห่งประเทศไทย(EXIM) 

- กรรมการ คณะกรรมการกาํกบัและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกนัภัย (คปภ.) 

- สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

- ประธานคณะทาํงานติดตามผลการเจรจาเขตการค้าเสรี (FTA) 

- ที่ปรึกษา คณะกรรมการสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานสมาคมเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทย 

- กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารบรรษัท เงินทุนอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย 

(IFCT) 

- ประธานกรรมการและกรรมการอสิระบริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- สมาชิกวุฒิสภา 

- รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณชิย์ 

- กรรมการ คณะกรรมการกาํกบัหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (กลต) 

- ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ จี เอฟ จาํกดั 

(มหาชน) 

- ที่ปรึกษาทางนโยบายเศรษฐกจิของหลายรัฐบาล 

- คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

 

 

3 บริษัท ได้แก่    

- ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอม็เอฟซี จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

- ประธานกรรมการบริษัท ไทย เยอรมัน โพรดักส ์จาํกดั (มหาชน) 

 

2 บริษัท ได้แก่    

- ประธานกรรมการ กลุ่มบริษัท เศรณี 

- กรรมการอสิระบริษัท เอไอเอ กรุ๊ป จาํกดั 

 

 

-ไม่มี-   

 

5 ปี 2 เดือน 

 

7 คร้ังจากทั้งหมด 7 คร้ัง 

 

 

-ไม่มี-   
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บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่

อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 

2 ปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ

นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

- ไม่เป็นกรรมการทมีีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจาํ 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 

- ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนัยสาํคัญอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างเป็น

อสิระ 
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ช่ือ-สกุล 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์ 

พ.ย.2561-ปัจจุบัน 

พ.ค. 2550 -  พ.ย. 2561 

ก.พ. 2555 – ธ.ค. 2555 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก.ย. 2552 – 2558 

2550 - 2550 

2549-2549 

2546 - ส.ค. 2549 

2539 - 2546 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

นายเอนก กมลเนตร   

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการบริหารความเสี่ยง 

- กรรมการการลงทุน 

63 ปี 

ปริญญาโท-สาขาบริหารธุรกจิ  College of Notre Dame ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Directors Accreditation Program ( DAP) (พ.ศ. 2550) 

-ไม่มี- 

 

-  กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท แผ่นดินทอง พร๊อพเพอร์ตี้  ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั 

(มหาชน) 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท ยูไนเตด็โฮมส ์จาํกดั 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท ริทซ์ วิลเลจ จาํกดั 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท นอร์ท สาธร เรียลต้ี จาํกดั 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท นารายณ์ภัณฑพ์าวิลเลี่ยน จาํกดั 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท โกลเด้น แลนด์ เมย์แฟร์ จาํกดั 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท แกรนด์ เมย์แฟร์ จาํกดั 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท บ้านฉางเอสเตท จาํกดั 

- กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดาต้าแมท จาํกดั (มหาชน)  

- กรรมการ บริษัท รถไฟฟ้า (ประเทศไทย) จาํกดั 

- รองประธานบริหาร บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  

- รองประธานอาวุโสฝ่ายวาณชิธนกจิ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- Managing Director M.C.L. Management Service Co., Ltd. 

 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี- 

 

13 ปี 6 เดือน 

 

7 คร้ังจากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

นายวรุฒ บูลกุล                                                                         
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ช่ือ-สกุล 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 

 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์ 

พ.ย.2561-ปัจจุบัน 

พ.ค.2555-ปัจจุบัน 

มี.ค.2559-ปัจจุบัน 

ม.ค 2554-ปัจจุบัน 

2554-ปัจจุบัน 

2554-ปัจจุบัน 

ต.ค 2552-ปัจจุบัน 

2551-ปัจจุบัน 

2551-ปัจจุบัน 

2550-2553 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- กรรมการ 

- กรรมการบริหาร 

- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

- กรรมการสรรหา 

-  กรรมการการลงทุน 

 

36 ปี 

บริหารธุรกจิมหาบัณฑติ สถาบันบัณฑติบริหารธุรกจิศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์ 

ปริญญาตรีเกยีรตินิยม Bachelor of Science in Business Administration – Computing and 

Information Technology  

Carnegie Mellon University –Tepper School of Business, Pittsburgh, PA  

Directors Accreditation Program (DAP) (พ.ศ. 2556) 

1,406,011,535 หุ้น คิดเป็น 21.17% ของทุนชาํระแล้วทั้งหมด 

 

- รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท เงินทุน แอด็วานซ์ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เอม็ซีแอล พรอ็พเพอร์ตี้  จาํกดั 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เอม็ซีแอล แอสเซทส ์จาํกดั 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เซน็จูร่ี พัทยา จาํกดั 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เอม็.ซี.แอล. จาํกดั 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เอม็ซีแอล เรียล เอสเตท จาํกดั 

- Analyst ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จาํกดั (มหาชน) 

 

-ไม่มี- 

 

-  7  บริษัทได้แก่  

- กรรมการ บริษัท เงินทุน แอด็วานซ์ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท บ้านฉาง กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เอม็ซีแอล พรอ็พเพอร์ตี้  จาํกดั 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เอม็ซีแอล แอสเซทส ์จาํกดั 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เซน็จูร่ี พัทยา จาํกดั 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เอม็.ซี.แอล. จาํกดั 

- กรรมการมีอาํนาจ บริษัท เอม็ซีแอล เรียล เอสเตท จาํกดั 
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-ไม่มี- 

 

 

8 ปี 7 เดือน 

 

7 คร้ังจากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 
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ช่ือ-สกุล 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์ 

2556-ปัจจุบัน 

2533 - ปัจจุบัน 

2546-ปัจจุบัน 

2530-ปัจจุบัน 

2535-ปัจจุบัน 

2535-ปัจจุบัน 

 

2536-ปัจจุบัน 

2537-ปัจจุบัน 

2547-ปัจจุบัน 

2547 -ปัจจุบัน 

2550-ปัจจุบัน 

2532-ปัจจุบัน 

2534-ปัจจุบัน 

2544-ปัจจุบัน 

2529-ปัจจุบัน 

2539-ปัจจุบัน 

2547-ปัจจุบัน 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

 

 

นายสมพงษ์ เผอญิโชค                                                                                   

- กรรมการอสิระ                                                                                          

- กรรมการตรวจสอบ 

- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

 

60 ปี 

ปริญญาโท สาขาวิศวอตุสาหกรรม มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญ่ีปุ่น 

วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ. รุ่น 49) และ สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.8) 

วิทยาลัยป้องกนัราชอาณาจักร (วปอ. มส.1) หลักสตูร การบริหารจัดการด้านความม่ันคงขั้นสงู 

หลักสตูร Directors Certification Program รุ่น 26/2003 

 

-ไม่มี- 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ 

- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรช่ัน 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทยอลัติเมทคาร์ 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.วี.พี. ออโต้เอน็เตอร์ไพรส ์

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เฟิรสพ์าร์ท 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.อซีูซุชัยเจริญกจิมอเตอร์ส 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.บิซ มอเตอร์ส 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เลกซัส ออโต้ ซิต้ี 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ. เดลต้าไทยรุ่ง 

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยรุ่ง ทูลส ์แอนด์ ไดส ์

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส 

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท 

- กรรมการ บจ.ชัยเจริญกจิมอเตอร์ส 

- กรรมการ บจ.สนิธรณีพรอ็พเพอร์ต้ี 

- กรรมการ บจ.ไทยออโต้ คอนเวอช่ัน 

 

1 บริษัท ได้แก่  

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ 

 

14 บริษัท ได้แก่ 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทย วี.พี. คอร์ปอเรช่ัน 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.ไทยอลัติเมทคาร์ 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.วี.พี. ออโต้เอน็เตอร์ไพรส ์

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เฟิรสพ์าร์ท 
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 

ความสมัพันธ์กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท

ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.อซีูซุชัยเจริญกจิมอเตอร์ส 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.บิซ มอเตอร์ส 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ.เลกซัส ออโต้ ซิต้ี 

- กรรมการและรองประธานกรรมการ บจ. เดลต้าไทยรุ่ง 

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยรุ่ง ทูลส ์แอนด์ ไดส ์

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส 

- กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บจ.ไทยออโต้ เพรสพาร์ท 

- กรรมการ บจ.ชัยเจริญกจิมอเตอร์ส 

- กรรมการ บจ.สนิธรณีพรอ็พเพอร์ต้ี 

- กรรมการ บจ.ไทยออโต้ คอนเวอช่ัน 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

7 ปี 5 เดือน  

 

6 คร้ังจากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง  

 

 

- ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือ 

- นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง 

- ไม่เป็นกรรมการทมีีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับ

เงินเดือนประจาํ 

- ไม่เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) 

-  ไม่มีความสมัพันธท์างธุรกจิที่มีนัยสาํคัญอนัอาจมีผลทาํให้ไม่สามารถทาํหน้าที่ได้อย่างเป็น   

อสิระ 
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(F 53-4 ของ AGM)        ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 6 

แบบรายงานการเพิม่ทุนสําหรับพจิารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2564 

ขา้พเจา้บริษทั บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ัง
ท่ี 1/2564  เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2564  เวลา 17:00น.  เก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน และจดัสรรหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนดงัต่อไปน้ี  

1. การเพิม่ทุน 
ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัให้นาํเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 พิจารณา
อนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 7,500,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 880,875,760.375 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 888,375,760.375  บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้
หุน้ละ 0.125 บาท เพ่ือรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W5 ซ่ึงเป็นการเพ่ิมทุนในลกัษณะดงัน้ี 

การเพิม่ทุน ประเภทหุ้น จํานวนหุ้น 

(หุ้น) 

มูลค่าท่ีตราไว้ 

(บาทต่อหุ้น) 

รวม 

(บาท) 

☑  แบบกาํหนดวตัถุประสงค์

ในการใชเ้งินทุน 

หุน้สามญั 

หุน้บุริมสิทธิ 

60,000,000 

- 

0.125 

- 

7,500,000 

- 

  แบบมอบอาํนาจทัว่ไป หุน้สามญั - - - 

         (General Mandate) หุน้บุริมสิทธิ - - - 

2. การจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติให้จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน   60,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 0.125 บาทรวม  7,500,000   บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

2.1 รายละเอยีดการจัดสรร  

จัดสรรให้แก่ จํานวนหุ้น 
(หุ้น) 

อตัราส่วน 
(เดิม : ใหม่) 

ราคาขาย 
(บาทต่อหุ้น) 

 

วนั เวลา จอง
ซ้ือ 

และชําระเงิน
ค่าหุ้น 

หมายเหตุ 
 

เ พ่ื อ ร อ ง รั บ ก าร
ป รั บ สิ ท ธิ ต า ม
ใบ สํ าคัญ แส ด ง
สิท ธิฯ  (BROOK-
W5) 

ไม่เกิน 
60,000,000 

หุน้ 

- - - โปรดดูหมายเหตุ
ดา้นล่าง 

รวม ไม่เกิน 60,000,000  หุน้ - - - - 
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หมายเหตุ  

1. ข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู ้ออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  และผู ้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(“ขอ้กาํหนดสิทธิฯ”) นั้นไดร้ะบุเง่ือนไขการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไวใ้นขอ้ 1.5 ซ่ึงเง่ือนไข
ดงักล่าวรวมถึง ขอ้ 1.5.5 เม่ือบริษทั ฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินเกินกว่าอตัราร้อยละ 80 ของกาํไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทัฯ หลงัหักภาษีเงินได ้สาํหรับการดาํเนินการในรอบระยะเวลาบญัชีใด ๆ ใน
ระหว่างอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ โดยท่ี การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิและอตัราการใชสิ้ทธิจะมีผล
บังคับทันทีตั้ งแต่วันแรกท่ีผู ้ซ้ือหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธิรับเงินปันผล  (วันแรกท่ีตลาดหลักทรัพย์ข้ึน
เคร่ืองหมาย XD)   

บริษัทฯ ยงัไม่สามารถคาํนวณอัตราท่ีจะปรับราคาใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิของ  BROOK-W5 ได้
ในขณะน้ี   จึงไดป้ระมาณการในเบ้ืองตนเพ่ือรองรับการปรับสิทธิจาํนวน 60,000,000  หุ้น เน่ืองจากบริษทัฯ 
จะประกาศราคาการใชสิ้ทธิใหม่และอตัราการใชสิ้ทธิใหม่ ภายหลงัจากเวลาปิดทาํการซ้ือขายหุ้นบนตลาด
หลกัทรัพย ์ฯ ของวนัทาํการก่อนวนั XD (เน่ืองจากราคาตลาดเป็นตวัแปรหน่ึงท่ีใชใ้นการคาํนวณในการปรับ
สิทธินั้นจะเกิดจากราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนักของราคาหุ้นของบริษทั ฯ 15 วนัทาํการก่อนวนัท่ีมีการข้ึน
เคร่ืองหมาย XD) 

2. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564  เพ่ือพิจารณาอนุมติัการ
จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกิน 60,000,000   หุ้น มูลค่าท่ีตราไว ้หุ้นละ 0.125 บาท เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิ
ตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ อนุมติัใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 เพ่ือพิจารณาอนุมติัการ
มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทัฯ  หรือกรรมการผูจ้ดัการ หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัฯ 
หรือผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการผูจ้ดัการมีอาํนาจในการดาํเนินการใดๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวเน่ือง ในการจด
ทะเบียนแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ และให้มีอาํนาจแกไ้ขเพ่ิมเติม
ถอ้ยคาํในเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง รวมถึงดาํเนินการอ่ืนใดท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งเพ่ือให้เป็นไปตามคาํสั่งของนาย
ทะเบียน เพ่ือใหก้ารดาํเนินการจดทะเบียนสมบูรณ์  

2.2 การดําเนินการของบริษัทฯ กรณีท่ีมีเศษของหุ้น 

ในกรณท่ีมีเศษของหุน้หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ จากการคาํนวน ใหปั้ดเศษท้ิงทั้งจาํนวน 

3. การกาํหนดวนัประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือขออนุมัติการเพิม่ทุนและจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
กาํหนดวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2564 ในวนัศุกร์ท่ี  2 เมษายน 2564 เวลา 10:00 น. ณ โรงแรมโซฟี
เทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขท่ี 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13 – ซอย 15 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 
10110 โดย 

 กําหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู ้ถือหุ้นตั้ งแต่วันท่ี
........................จนกว่าจะประชุมผูถื้อหุ้นดงักล่าวจะแลว้เสร็จ 

☑    กาํหนดวนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุม ประชุมสามญัประจาํปีผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 
1/2564  (Record Date) ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564  
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4. การขออนุญาตเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกีย่วข้อง และเง่ือนไข การขออนุญาต  

4.1 บริษทัฯ จะจดทะเบียนดาํเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตามขอ้ 1  และแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมี
มติอนุมติัใหเ้พ่ิมทุนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ  

4.2 บริษทัฯ จะตอ้งขอต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณารับหุ้นเพ่ิมทุนท่ีออกใหม่จากการ
ใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัเพ่ิมทุนตามใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
เอม็ เอ ไอ 

5. วตัถุประสงค์ของการเพิม่ทุน และการใช้เงินทุนในส่วนท่ีเพิม่ 
5.1 เพ่ือรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ 
5.2  เม่ือมีการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ บริษทัฯ จะนาํเงินท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิตาม

ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ  

6. ประโยชน์ท่ีบริษัทฯ จะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 
บริษทัฯ จะนาํเงินท่ีไดจ้ากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ไปเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมในการดาํเนินธุรกิจของ
บริษทัฯ   

7. ประโยชน์ท่ีผู้ถือหุ้นจะพงึได้รับจากการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่ทุน 

7.1 นโยบายเงินปันผล 
บริษทัฯ ไดก้าํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ

หลงัจากหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินสาํรองตามกฎหมาย ตามงบเฉพาะกิจการ 

ทั้งน้ี อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กบั ผลการดาํเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพ

คล่อง แผนการลงทุน ความจาํเป็นในการใชเ้งินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจยั

อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถื้อหุ้นของ   

บริษทัฯ เห็นสมควร 

7.2 ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ จะไดรั้บผลตอบแทนในรูปของเงินปันผลจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ใน
กรณีท่ีผูถื้อใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ เพ่ือซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน            
ของบริษทัฯ   

8.  รายละเอยีดอ่ืนใดท่ีจําเป็นสําหรับผู้ถือหุ้นเพ่ือใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติการเพิม่ทุน/จัดสรรหุ้นเพิม่
ทุน 
-ไม่มี- 
 
 



  

43 
 

9.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีท่ีคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เพิม่ทุนจัดสรรหุ้นเพิม่ทุน ดังนี ้

ลาํดับ การดําเนินการ วนั / เดือน /ปี 
1. ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2564  25 กมุภาพนัธ์ 2564 
2. กาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 (Record Date) 
11 มีนาคม 2564 

3. ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 2 เมษายน 2564 
4 วนัแจง้มติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย 
2 เมษายน 2564 

5. นํามติท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไปจดทะเบียนเปล่ียนแปลง
ทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์
สน ธิของบ ริษัทฯ  ต่อกรมพัฒนาธุร กิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์

โดยคาดวา่จะดาํเนินการในวนัท่ี 5 เมษายน 2564 
(หมายเหตุ: กฎหมายไดก้าํหนดไวว้่าตอ้งดาํเนินการ
ภายใน 14 วนั นบัแต่วนั 
ท่ี ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น มีมติให้ เป ล่ียนแปลงทุนจด
ทะเบียน) 

6. แจง้ผลการใชแ้ปลงสภาพของ BROOK-W5 ภายในวนัท่ี 8 เมษายน 2564 
7. ดาํเนินการจดทะเบียนหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจากการ

ใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ BROOK-W5 
โดยคาดว่าจะดาํเนินการดังกล่าวในวนัท่ี 9 เมษายน 
2564 
(หมายเหตุ: ตามขอ้กาํหนดสิทธิของ BROOK-W5 ได้
กํ าห น ด ไว้ว่ าบ ริ ษั ท ฯ  จ ะ ยื่ น ข อ จดท ะ เบี ยน
เปล่ียนแปลงทุนชาํระแลว้ของบริษทัฯ ต่อกระทรวง
พาณิชยต์ามจาํนวนหุ้นสามญัท่ีออกใหม่สําหรับการ
ใช้สิทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 (สิบส่ี) วนันับตั้งแต่
วนัท่ีบริษทัฯ ไดรั้บชาํระค่าหุ้นตามจาํนวนท่ีมีการใช้
สิทธิแต่ละคร้ัง และบริษัทฯ จะดําเนินการให้นาย
ทะเบียนผู ้ถือ หุ้นของบ ริษัทฯ  จดทะเบี ยนผู ้ถือ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีไดใ้ชสิ้ทธินั้นเขา้เป็นผูถื้อหุ้น
สามัญของบริษัทฯ  ในสมุดทะเบียนผู ้ถือหุ้นตาม
จาํนวนหุ้นสามญัท่ีคาํนวณไดจ้ากการใชสิ้ทธิในคร้ัง
นั้น 

8. ดาํเนินการยื่นคาํขอให้รับหุ้นสามญัเพ่ิมทุนท่ีเกิดจาก
การใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ BROOK-W5  

โดยคาดวา่จะดาํเนินการในวนัท่ี 12 เมษายน 2564 
(หมายเหตุ: ตามขอ้กาํหนดสิทธิของ BROOK-W5 ได้
กาํหนดไวบ้ริษทัฯ จะดาํเนินการยื่นคาํขอให้รับหุ้น
สามัญ เพ่ิม ทุน ท่ีออกเน่ื องจากการใช้ สิท ธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนเขา้
ซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยภ์ายใน 30 (สามสิบ) วนั 
นบัแต่วนักาํหนดใชสิ้ทธิแต่ละคร้ัง 
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บริษทัฯ ขอรับรองวา่สารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตอ้งและครบถว้นทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนบัถือ 

 
(นายชาญ บูลกลุ) 

กรรมการผูอ้าํนวยการ 
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แผนที่ โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท  
 

 

 
 
 

โรงแรม โซฟีเทล กรุงเทพ สุขุมวิท เลขที่ 189 ถนนสุขุมวิท ซอย 13-ซอย 15 

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวฒันา กรุงเทพฯ 10110 
โทรศพัท ์: 66 (0) 2-126 -9999 โทรสาร : 66 (0) 2-126-9998 

หอ้งบอลรูม 2 และ 3 ชั้น 7 
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ส่ิงที่ส่งมาด้วย 8 
   ขอ้บงัคบั 

                                                       ของ 
บริษทั บรุค๊เคอร ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 

------------------------------------ 

ฯลฯ 

หมวดท่ี 3 
การประชุมผู้ถือหุ้น 

 
16. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั

ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
            
              การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจากท่ีกล่าวแลว้  ใหเ้รียกวา่  การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก

ประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั  เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นคนหน่ึงหรือ
หลายคนซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จะเขา้ช่ือกนั
ทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ือง
และเหตุผล  ในการท่ีขอให้ เรียกประชุมไว้ให้ชัด เจนในหนังสือดังกล่าวด้วย  ในกรณี เช่น น้ี 
คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายใน 45 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

           
              ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลาย

ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองกไ็ดภ้ายใน 
45 วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ี
คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจาํเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการ
ประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

           
              ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุน้ตามวรรคสามคร้ังใดจาํนวน

ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 19 ผูถื้อหุ้น
ตามวรรคสามตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชุมในคร้ังนั้นให้แก่
บริษทั 

 
17.         การประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทั ให้มีข้ึนท่ีสาํนกังานจดทะเบียนของบริษทั หรือท่ีอ่ืนใดตามแต่กรรมการ

จะตกลงกนั และบอกกล่าวในหนงัสือแจง้การประชุม 
              ในการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นนั้น  ให้คณะกรรมการจดัทาํเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานท่ี วนั เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้
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ชดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีจะเสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมติั หรือเพื่อพิจารณาแลว้แต่กรณี  รวมทั้งความเห็นของ
คณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว  และจดัส่งให้ผูถื้อหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วนั ก่อนวนั
ประชุม และให้โฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนัก่อนวนัประชุมไม่นอ้ย
กวา่ 3 วนั 

 
18.          การประชุมใหญ่สามญัประจาํปีจะจดัข้ึนเพื่อวตัถุประสงคท่ี์จะ 
 

(ก) พิจารณางานของคณะกรรมการเก่ียวกบังานท่ีไดท้าํไปในระหว่างเวลาท่ีผ่านมาและขอ้เสนอแนะ
เพ่ือดาํเนินกิจการต่อไปภายหนา้ 

 
(ข) พิจารณาและอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับปีท่ีผา่นมา 

 
(ค) พิจารณาเงินบาํเหน็จของคณะกรรมการและการประกาศจ่ายเงินปันผล  รวมทั้งการจดัสรรทุน

สาํรองของบริษทั 
 

(ง) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระ 
 

(จ) เลือกตั้งผูต้รวจสอบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูต้รวจสอบบญัชี และ 
 

(ฉ) พิจารณากิจการอ่ืน ๆ 
 
19. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้น และผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น (ถา้มี) มาประชุมไม่น้อยกว่า        

25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 
3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้

ร่วมประชุมไม่ครบองคป์ระชุม ตามท่ีกาํหนดไวห้ากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นไดเ้รียกนัดเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป ถา้การประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้น
ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้   ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม 
ใหก้ารประชุมคร้ังหลงัน้ี ไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

 
20.         การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมใหญ่ ให้ถือว่าผูถื้อหุ้นทุกคนมีเสียงหน่ึงเสียงในแต่ละหุ้นท่ีตนถือ

อยูใ่นบริษทั                 
     
21. มติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะตอ้งเป็นดงัต่อไปน้ี 
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21.1 ในกรณีปกติ ใหถื้อคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนน
เสียงเท่ากนัใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

21.2 ในกรณีดงัต่อไปน้ี  ให้ถือคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ีสาํคญัใหแ้ก่บุคคลอ่ืน 

 
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษทัอ่ืนหรือบริษทัเอกชนมาเป็นของบริษทั 

 
(ค) การทาํ แกไ้ขหรือเลิกสัญญาเก่ียวกบัการใหเ้ช่ากิจการของบริษทัทั้งหมดหรือบางส่วนท่ี

สาํคญั การมอบหมายให้บุคคลอ่ืนเขา้จดัการธุรกิจของบริษทั หรือ    การรวมกิจการ
กบับุคคลอ่ืน 

 
22.          ผูถื้อหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอ่ืนเขา้ประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได ้ทั้งน้ีการมอบฉันทะ

ตอ้งทาํเป็นหนังสือ ลงลายมือช่ือผูม้อบฉันทะ และจะตอ้งระบุรายการท่ีเก่ียวกบัช่ือผูรั้บมอบฉันทะ 
จาํนวนหุ้นท่ีผูม้อบฉันทะถืออยู่ คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  โดยให้ผูรั้บมอบฉันทะยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผูท่ี้ประธาน
กรรมการกาํหนด ก่อนเร่ิมการประชุม 

 
23.         ในการประชุมใหญ่คร้ังใด ๆ เฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีไดรั้บการจดทะเบียนแลว้โดยถูกตอ้งและไดช้าํระเงินค่า

หุน้ท่ีไดเ้รียกเก็บเรียบร้อยแลว้เท่านั้น  ท่ีจะมีสิทธิออกเสียงในปัญหาใดๆ  ดว้ยตนเองหรือโดยผูรั้บมอบ
ฉนัทะ 

 
24.        ประธานกรรมการเป็นประธานของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม

หรือไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน  ถา้
ไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฎิบติัหนา้ท่ีได ้ให้ผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมเลือกผูถื้อหุ้น
คนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม  

 
 25.        ประธานในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอาจเล่ือนการประชุมใหญ่โดยความยินยอมของท่ีประชุมก็ไดท้ั้งน้ีให้ท่ี

ประชุมกาํหนดสถานท่ี วนั และเวลาท่ีจะประชุมคร้ังต่อไป  และใหค้ณะกรรมการส่งหนงัสือนดัประชุม
ระบุสถานท่ี วนั เวลาและระเบียบวาระการประชุมไปยงัผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 7 วนัก่อนวนัประชุม และ
ใหโ้ฆษณาคาํบอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกวา่ 3 วนั แต่
ในการประชุมท่ีเล่ือนมานั้น ห้ามมิให้ปรึกษากิจการอ่ืนๆ นอกจากกิจการท่ีคา้งมาจากการประชุมใน
คราวก่อน 
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มาตรการและแนวทางปฏิบติัตนสําหรบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2564 

 

สืบเน่ืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบัน ประกอบกับการประชุมผู้ถือหุ้นเป็น

การรวมกนัของผู้ถอืหุ้นจาํนวนมาก ซ่ึงเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของ COVID-19  บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป 

จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท ฯ”) มีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง

มาตรการและแนวทางปฎิบัติตนสาํหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2564 ดังน้ี 

 

1. ขอความร่วมมือผูถ้ือหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัฯ แทนการเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเอง 

เพ่ือเป็นการป้องกนัและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพ่ือสขุอนามัยของผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถอืหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของบริษัทฯ เข้าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

โดยสามารถส่งหนังสอืมอบฉันทะและหลักฐาน โดยผ่านช่องทางไปรษณยี์ลงทะเบียนมายัง 

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

10/190-193 อาคารเดอะเทรนด้ี ช้ัน 26 ซอยสุขุมวิท 13 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ          

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110  

2. กรณีท่ีผูถ้ือหุน้ประสงคจ์ะเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือและขอทาํความ

เข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดาํเนินการจัดประชุมของบริษัทฯ เพ่ือป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่

ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังน้ี 

2.1  การต้ังจุดคัดกรองตามแนวปฏบิัติของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัด

ประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรอง เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภมูิร่างกายเกิน 37.5 

องศาเซลเซียส ข้ึนไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมา

จากต่างประเทศ หรือพ้ืนที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเช้ือ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข 

น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม ท่านอาจถูกปฏเิสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม 

ทั้งน้ี ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธเข้าในบริเวณหรือสถานที่ประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้

กรรมการอสิระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสยีงลงคะแนนแทนได้ 

2.2   บริษัทฯ มีมาตรการในการจัดการประชุมเพ่ือลดความแออดัของผู้เข้าร่วมประชุม โดยจัดเว้น

ระยะห่างระหว่างบุคคล (Social Distancing) ในจุดคัดกรอง จุดลงทะเบียน และในห้องประชุม ซ่ึงทาํให้จาํนวนที่

น่ังในห้องประชุมมีจาํนวนจาํกัดประมาณ 50 ที่น่ัง รวมทั้งไม่สามารถให้คนจาํนวนมากมาอยู่ในสถานที่เดียวกัน

เป็นเวลานานได้  และเมื่อที่น่ังที่จัดให้เตม็แล้ว ผู้ถือหุ้นหรือ ผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าพ้ืนที่การประชุม

เพ่ิมเติมได้  บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ 

บริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสยีงลงคะแนนแทน 

2.3 บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลา

การประชุม 

2.4 บริษัท ฯ จะแจกเฉพาะนํา้ด่ืมแบบขวด และงดแจกอาหาร งดเสร์ิฟ ชาและกาแฟ และขอความ

ร่วมมืองดรับประทานอาหารในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทั้งหมดโดยเดด็ขาด เพ่ือลดการสมัผัสและลดความ

เสี่ยงของการแพร่กระจายของเช้ือไวรัส 

 

ในกรณทีี่มีผู้เข้าร่วมประชุมจาํนวนมาก อาจทาํให้เกดิความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้า

ร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสน้ี 


