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                                   วันที่ 1 เมษายน 2565 

 
เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2565 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.   สาํเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2564 

  2.   ใบมอบฉันทะแบบ ข. และข้อมูลเกี่ยวกบักรรมการอสิระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 

3.   One Report รายงานประจาํปี 2564 พร้อมทั้งงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี 2564 ใน

รูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มแสดงความจาํนงขอรับ One Report เป็นรูปเล่ม 

4   หลักเกณฑใ์นการสรรหากรรมการและกรรมการอสิระ 
5.  ประวัติของกรรมการผู้ที่ครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ

ประจาํปี 2565 และได้รับการเสนอช่ือให้กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

6.   แบบรายงานการเพ่ิมทุน (F 53-4) 

7.   ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัการประชุมผู้ถอืหุ้น 

                      8.   แบบฟอร์มลงทะเบยีนสาํหรับการประชุมผู้ถอืหุ้นผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

9.   ข้อปฏิบั ติสําห รับการเข้า ร่วมประชุม ผู้ถือ หุ้น ผ่ านสื่ ออิ เล็กทรอนิกส์  (E-AGM)                 

และการมอบฉันทะ   

 

 โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 

เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) โดยบริษัทจะปฏิบัติ

ตามเงื่อนไขสาหรับการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ตามพระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์

พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เร่ือง มาตรฐานการรักษาความม่ันคงปลอดภัย

ของการประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังน้ี 

วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 4 

มิถุนายน 2564 
ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติรายงานการประชุม

ดังกล่าว 
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน  
 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท และพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 

2564 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจาํปี 2564 ซ่ึงผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ

แล้ว 
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 3          พิจารณาการจัดสรรกาํไรไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและพิจารณาการจัดสรรกาํไรเพ่ือจ่าย        

เงินปันผล  
ข้อเทจ็จริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40 “ บริษัทต้องจัดสรรทุนสาํรองทุกคร้ังที่

มีการจ่ายเงินปันผลอย่างน้อย 1 ใน 20 ของกาํไรจนกว่าทุนสาํรองของบริษัทจะมีจาํนวน 1 ใน 

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

และสภาพคล่องของบริษัทประกอบด้วย”  
 

ความเห็นคณะกรรมการ   คณะกรรมการเห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรรทุนสาํรอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564  โดยมีรายละเอยีด

ดังน้ี 
 
1. อนุมั ติ จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิในปี 2564 จํานวน 

9,617,696.84 บาท  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบังคับของบริษัท ฯ ข้อ 40  
 2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 41.94  

ล้านบาท  
3.   จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุน้ปันผล”)  ในสดัส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 

หรือจํานวนไม่เกิน 838.84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ

บริษัทฯ หรือเป็นมูลค่าทั้งสิ้นประมาณไม่เกิน 104.86 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายปันผล 

0.0125 บาทต่อหุ้น กรณีที่ผู้ถือหุ้นใดถือหุ้นตํ่ากว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตัวเงินแทนการ

จ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นน้ัน หากจาํนวนหุ้นปันผล  

ที่ได้จากการคาํนวณ มีส่วนที่เป็นเศษให้จ่ายเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท 
จากข้อ 2 และข้อ 3 รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 

0.0175 บาท (ปัจจุบัน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ ์2565 จาํนวนหุ้นสามัญชาํระแล้วของบริษัทฯ  
เท่ากบั 8,388,432,449 หุ้น) ดังน้ัน มูลค่ารวมของเงินปันผลประมาณไม่เกนิ 146.80 ล้าน

บาท  
โดยมูลค่าปันผลตามที่กล่าวข้างต้นจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกาํหนด ทั้งน้ี 

กําหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลดังกล่าว (วัน Record date) ในวันที่ 15 

มีนาคม 2565 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 หลังจากได้รับการ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ฯ ในคร้ังน้ีเป็นการจ่ายเงินปัน

ผลคร้ังที่สบิสามของบริษัท ฯ 
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ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสาํหรับ 6 เดือนแรก

ของปี 2564 โดยจัดสรรจากกาํไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท ซ่ึงได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่  
15 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นาํเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

การปันผลตามที่กล่าวข้างต้นในอัตรา 0.0175 บาทต่อหุ้น (รวมเงินสดและหุ้นปันผล) 

สาํหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 โดยจัดสรรจากกาํไรสะสมของบริษัทฯ ดังน้ัน การจ่าย

ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 จะรวมเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.0325 บาท 
 
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 
 
 ปี 2564 

    (ปีที่เสนอ) 

ปี 2563 

    (ปีที่เสนอ) 

1. กาํไร (ขาดทุน)สทุธ ิ(ล้านบาท)  192.35 (20.75) 

2. จาํนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2563)

    จาํนวนหุ้น (ณ วันที่ 31 ธนัวาคม  2564) 
    มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (บาท/หุ้น)     

 
8,253,281,178 
0.125 

6,640,441,480

 
0.125 

3. จ่ายงวด ประจาํปี ประจาํปี 

4. เงินปันผลประจาํปี (บาท/หุ้น)

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

0.0325

0.015 
- 

0.0175 

0.05 
0.02 
0.015 
0.015 

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 268.23 332.02 

6. กาํไร (ขาดทุน)ต่อหุ้น (จาํนวนหุ้นถวัเฉลี่ย

ถ่วงนํา้หนัก) 
0.026 (0.003) 

7. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลเทยีบกบักาํไรสทุธ ิ 139.45 - 

 
การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสทิธิ

ออกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 
 

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 
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4. นางสาวจารุณ ีน่วมแม่   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ 

5. นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนันท ์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 หรือ 

 

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 ์ได้รับการแต่งต้ังจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้นมื่อปี 2564 
(ยังไม่เคยลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ฯ และบริษัทย่อย) 
  

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็ควรให้ที่ประชุมแต่งต้ังผู้สอบบัญชีคือ  
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ นางสาวดรณี สมกาํเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 

5007 หรือ นางสาวจารุณ ีน่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ นายศิรเมศร์ อคัร 

โชติกุลนันท ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 แห่งบริษัท สาํนักงาน เอ. เอม็. ท.ี แอสโซซิเอท 

จาํกดั ซ่ึงไม่มีความสมัพันธ ์และ/หรือ การมีส่วนได้เสยีกบับริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือ

หุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัท

ย่อยในปี 2565 ต่อไป โดยมีค่าตอบแทนการสอบบัญชีไม่เกิน 1,900,000 บาท โดยมีตาราง

เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจําปี 2565 และปี 2564 

ดังต่อไปน้ี 
      หน่วย : บาท                

ค่าตอบแทน ปี 2565 ปี 2564 

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

ค่าบริการอื่น  (non audit fee) ไม่ม ี ไม่ม ี

 
(ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2565 เปลี่ยนแปลงจากปี 2564) 
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 ซึ่งออกตามวาระได้แก่ นายชาญ บูลกุล นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายปีเตอร์ 

เวลดัน และนายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท 
 

ความเหน็คณะกรรมการ 
คณะกรรมการซ่ึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกกรรมการ

บริษัท ฯ ซ่ึงออกตามวาระอันได้แก่  นายชาญ บูลกุล นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต นายปีเตอร์           

เวลดัน และนายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท บุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือ

ในคร้ังน้ีได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณกรรมการบริษัทแล้วว่า มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับ

การประกอบธุรกิจของบริษัท  (ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลอื่นใดเพ่ือพิจารณาเข้าดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการบริษัท) 
 
โดยนายปีเตอร์ เวลดัน กรรมการอิสระ และนางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ เป็นผู้มี

ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี มีประสบการณ์หลากหลายจากหลายบริษัท ทั้ง

ภาครัฐบาลและภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
 
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่านายปีเตอร์ เวลดัน และนางพรรณ ีวรวุฒิจงสถติ กรรมการอสิระ 

สามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 
 
โดยจาํนวนปีที่กรรมการทั้ง 4 ท่านดาํรงตาํแหน่งคือ 
 

ช่ือ นามสกุล ตาํแหน่ง 

จาํนวนวาระ

หรือปีที่เคย

ดาํรง

ตาํแหน่ง 

จาํนวนคร้ังที่

เข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการ

ในปี 2564 

เข้าดาํรงตาํแหน่งต้ังแต่วันที่ 

คร้ังแรก คร้ังล่าสดุ 

นายชาญ บูลกุล     กรรมการ 18 7/7 ต.ค.2546 เม.ย.2562 
นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถิต   กรรมการ 17 7/7 ส.ค.2547 เม.ย.2562 

นายปีเตอร์ เวลดัน กรรมการ 18 7/7 ก.พ.2546 เม.ย.2563 

นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ กรรมการ 12 7/7 พ.ย.2552 เม.ย.2563 
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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 2565 ถงึ 31 ธนัวาคม 

2565  
                      

ความเหน็คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนกรรมการ  
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ โดยกลั่นกรองอย่าง

ละเอยีดถงึความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทยีบอ้างองิจากอตุสาหกรรมประเภท 

เดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากขนาดของธุรกจิ  ผลการดาํเนินงาน  และการขยายตัวทางธุรกจิแล้ว  

เหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ฯ ทั้งคณะในงวดวันที่ 1 มกราคม 2565 – 

31 ธันวาคม 2565 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท    ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่เท่ากับ

ค่าตอบแทนปีที่แล้วคือปี 2564 จาํนวนเงิน 5,300,000 บาท ค่าตอบแทนกรรมการทั้งคณะใน

งวด 1 มกราคม 2565- 31 ธนัวาคม 2565 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 2565–31 ธนัวาคม 2565 เป็นจาํนวนไม่เกนิ 5,300,000 

บาท 
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หมายเหตุ 
ค่าตอบแทนทั้งหมดในรูปตัวเงินของคณะกรรมการรายบุคคล ได้แสดงไว้ใน One Report รายงาน

ประจาํปี 2564 หัวข้อ  “ค่าตอบแทนของคณะกรรมการ” 
รายช่ือของคณะกรรมการชุดย่อยพร้อมทั้งรายละเอยีดหน้าที่ความรับผดิชอบของแต่ละ

คณะอนุกรรมการได้แสดงไว้ในรายงานประจาํปี 2564 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” 
ไม่มีค่าตอบแทนกรรมการในรปูอื่นนอกจากตัวเงิน 

 
การลงมติ วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถอื

หุ้นซ่ึงมาประชุม  
 

วาระที่ 7     พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียน จาก 1,489,315,278.75 บาท เป็น 1,637,350,330.125  
บาท แบ่งออกเป็น 13,098,802,641 หุ้น โดยออกหุ้นสามัญจาํนวน 1,184,280,411 หุ้น มูลค่า
หุ้นละ 0.125 บาทเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธ ิ
BROOK-W6 และ ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิBROOK-W7  

(เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธ ิตามเงื่อนไขการปรับ

สทิธใิบสาํคัญแสดงสทิธ)ิ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 6) 
 
ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการมีความเห็นว่าบริษัทจําเป็นต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียน

เพ่ือให้มีหุ้นสามัญไว้รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ 
BROOK-W6 และ ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิBROOK-W7 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอัตรา

การใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ตามเงื่อนไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ) ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

สมควรอนุมัติการเพ่ิมทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
หมายเหตุ  หุ้นสามัญรองรับการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธ ิBROOK-W5 น้ัน มีจาํนวนเพียงพอ 

จึงไม่จําเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 

(เน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับ

สทิธใิบสาํคัญแสดงสทิธ)ิ 
 

การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของ

ผู้ถอืหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

วาระที่ 8     พิจารณาแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธข้ิอ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดังน้ี 
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 1,637,350,330.125  (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืนสามร้อย

สามสบิบาทสบิสองสตางค์คร่ึง) 

แบ่งออกเป็น :                13,098,802,641 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสามพันเก้าสิบแปดล้านแปดแสนสองพันหกร้อยสี่

สบิเอด็หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ : 0.125 บาท (สบิสองสตางค์คร่ึง) 

โดยแบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ :  13,098,802,641 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสามพันเก้าสิบแปดล้านแปดแสนสองพันหกร้อยสี่

สบิเอด็หุ้น) 

 

หุ้นบุริมสทิธ ิ: 0 หุ้น -ไม่มี- ” 
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื่อมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนกจ็าํเป็นที่
จะต้องแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกัน ทั้งน้ี ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท

มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธทิี่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มี
อาํนาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพ่ือให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน ที่
ประชุมผู้ถอืหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขหนังสอืบริคณห์สนธข้ิอ 4 ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

การลงมติ วาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของ

ผู้ถอืหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 1,184,280,411 หุ้นเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

การใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สทิธติามใบสาํคัญ

แสดงสทิธทิี่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 ดังน้ี 
 
9.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 838,843,245 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพ่ือรับรอง 

การจ่ายหุ้นปันผล 
9.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 275,793,026 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพ่ือรองรับ

การใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 (เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธ ิตามเงื่อนไขการปรับสทิธใิบสาํคัญ

แสดงสทิธ)ิ  
9.3 จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวน 69,644,140 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพ่ือรองรับ

การใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เน่ืองจากการ

เปลี่ยนแปลงราคาและอตัราการใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธ ิตามเงื่อนไขการปรับสทิธใิบสาํคัญ

แสดงสทิธ)ิ  
 

ความเหน็คณะกรรมการ  คณะกรรมการมีความเหน็ว่าการจัดสรรหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอ 
เป็นการจัดสรรตามวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ทั้งน้ีมอบหมายให้บุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้มีอาํนาจในการพิจารณาและกาํหนดเง่ือนไขและรายละเอยีดอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องรวมถึงดาํเนินการต่างๆ อันจาํเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนใน

คร้ังน้ี โดยรายละเอียดเกี่ยวกับการเพ่ิมทุนได้แสดงไว้ในรายงานการเพ่ิมทุน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรเพ่ิมทุนตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีใช้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน  
 
 
 
 



9 
 

 
วาระที่ 10    พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
  

       กาํหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันให้สทิธผู้ิถอืหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้

ถอืหุ้นประจาํปี 2565  
 

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น เพ่ือให้การลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วและเรียบร้อย ขอให้ท่านส่งแบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการ

ประชุมผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์(E-AGM) และเอกสารแสดงตัวตน ในกรณ ี

 (1) กรณผู้ีถือหุ้นมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุม E-AGM หรือ  

           (2) กรณผู้ีถอืหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม E-AGM                                                    

 

โดยศึกษารายละเอียดจาก แบบฟอร์มลงทะเบียนสาํหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-

AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) และข้อปฏิบัติสาํหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ และ

การมอบฉันทะ (E-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)   

ให้บริษัทภายใน วนัท่ี 19 เมษายน 2565 ผ่านช่องทาง ดังน้ี   

 

•   ช่องทาง Email : agm_egm@brookergroup.com                                                                                       

•   ช่องทางไปรษณีย:์   

ฝ่ายบัญชีและการเงิน  

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                   

เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนด้ี ช้ัน 26 ซอยสขุุมวิท 13 ถนนสขุุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ  

เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110. 

 

 
รับรองโดย                 ขอแสดงความนับถอื 

                                      
 
นายชาญ บูลกุล                                                  ดร. ณรงค์ชัย อคัรเศรณ ี
กรรมการผู้อาํนวยการและประธานกรรมการบริหาร             ประธานกรรมการ  
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                                                                                     สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 

 
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 

                                     
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2564 

บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที่ : ประชมุเม่ือวนัท่ี 4 มิถนุายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)     

เป็นรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-EGM) เท่านัน้  
 
การเปิดประชุม : ดร. ณรงค์ชยั อคัรเศรณี ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานท่ีประชมุ  
                            กรรมการบริษัทฯ จํานวน 10 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.  นายสมพงษ์ เผอิญโชค                           กรรมการตรวจสอบ 
                                                                   กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

  5. คณุพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ 

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

 กรรมการสรรหา 
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                                                                                             กรรมการบริหารความเสี่ยง 
                           8. คณุพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ                         กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม  

 กรรมการสรรหา 
                                                                                             กรรมการบริหารความเสี่ยง                                       
                           9. คณุวรุฒ บลูกลุ                                     กรรมการบริหาร 
 กรรมการสรรหา 
 กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 กรรมการการลงทนุ 

10. คณุวริศ บลูกลุ   กรรมการบริหาร 
 กรรมการการลงทนุ 

 
                          สดัสว่นของกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมด = 100% ของกรรมการทัง้หมด 
 ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 

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

                 
  

 ในท่ีประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 41 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้                
4,668,298,772 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.37  ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เป็นอนัครบองค์ประชมุ 
ซึง่ก่อนการเร่ิมประชมุประธานได้ชีแ้จงเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชมุผ่านระบบ E-EGM นี ้เป็นระบบของบริษัท ควิดแลบ จํากดั ซึ่ง
เป็นระบบท่ีสอดคล้องกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองมาตรฐาน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการ
รับรองระบบควบคมุการประชมุ จากสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA)  
ลําดับถัดไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ขอเรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียง ดงันี ้
วิธีการปฏิบติัในการลงคะแนน 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตน
ถืออยู่  โดยให้นบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
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2. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทําโดยเปิดเผย ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะต้อง
ออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ทัง้นี ้ไม่
สามารถแบง่การออกเสียงลงคะแนนเป็นบางสว่นได้ 
โดยท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะสามารถเลือกลงคะแนนในแต่ละวาระได้โดยการคลิกเลือก
เมนูลงคะแนนเสียง เพื่อลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในระบบได้
ตลอดเวลาท่ียงัไม่มีการปิดวาระ หลงัจากการปิดวาระแล้ว หากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะไม่ได้
กดลงคะแนนเสียงใดๆ ระบบจะถือว่าท่านผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ มีมติลงคะแนนเสียงเป็น
เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ และจะไม่สามารถเปล่ียนแปลงการลงคะแนนเสียงได้ นอกจากนีสํ้าหรับ
ผู้ รับมอบฉันทะ ท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระไว้แล้วในหนังสือรับมอบ
ฉนัทะ บริษัทจะทําการบนัทกึคะแนนตามความประสงค์ของผู้มอบฉนัทะ  
และทางบริษัท ฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระทนัที 
 

 ประธานจงึได้กลา่วเปิดประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
วาระที่ 1  พจิารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2564 ประชุมเมื่อวันที่ 2 

เมษายน 2564 
 
 ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาและอนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 

2564 ซึง่ได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2564 
 
  มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วตามท่ีประธานเสนอ ไม่มีผู้
ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,668,555,673 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 
 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจํานวนรวม 3 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้ 
256,901  หุ้น 
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วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 
888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,489,315,278.75 บาท โดยออก
หุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 
รวมทัง้สิน้ 600,939,518.375 บาท (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3) 

 
ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาอนุมติัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจํานวน 888,375,760.375 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,489,315,278.75 
บาท โดยออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 
บาท รวมทัง้สิน้ 600,939,518.375 บาท 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม
จํานวน 888,375,760.375 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,489,315,278.75 บาท โดย
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวม
ทัง้สิน้ 600,939,518.375 บาท  ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงใน
วาระนี ้และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,668,555,573 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ           
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  100  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3   พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 
“ข้อ 4.              ทนุจดทะเบียน :      1,489,315,278.75 บาท  (หนึง่พนัส่ีร้อยแปดสิบเก้าล้านสามแสน

หนึง่หม่ืนห้าพนัสองร้อยเจ็ดสิบแปดบาท
เจ็ดสิบห้าสตางค์) 

แบง่ออกเป็น :          11,914,522,230 หุ้น  (หนึง่หม่ืนหนึง่พนัเก้าร้อยสิบส่ีล้าน 
ห้าแสนสองหม่ืนสองพนัสองร้อยสามสิบ
หุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ :     0.125 บาท  (สิบสองสตางค์คร่ึง) 
โดยแบง่ออกเป็น 
หุ้นสามญั :            11,914,522,230 หุ้น  (หนึง่หม่ืนหนึง่พนัเก้าร้อยสิบส่ีล้าน 
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ห้าแสนสองหม่ืนสองพนัสองร้อยสามสิบ
หุ้น) 

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 4,668,555,673  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 

 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่  6 

BROOK-W6 จํานวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย  และใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้น
สามัญของบริษัท ฯ รุ่นที่ 7  BROOK-W7 จํานวนไม่เกิน 682,788,021 หน่วย โดยไม่คิด
มูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) 
(สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 4 และ 5) 
 
ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุติัออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ
ซื อ้หุ้ นสามัญ เพิ่มทุนของ บริษัทฯ  (BROOK-W6 และ  BROOK-W7) จํานวนรวมไม่ เกิน 
3,413,940,105 หน่วย เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นแต่ละราย
ถืออยู่ (Rights Offering) โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
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1)  ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BROOK -W6
จํานวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย โดยไม่คิดมลูค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วย
เท่ากับ  0 บาท ) ซึ่งคิดเป็นหุ้ นสามัญ ท่ีจัดสรรไว้เพื่ อรองรับการใช้สิทธิจํานวนไม่ เกิน                          
2,731,152,084 หุ้ น (ร้อยละ 40 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) ใน
อตัราส่วนหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 1 หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อใบสําคญัแสดง
สิทธิ BROOK-W6  2 หน่วย และหากมีเศษของใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W6   เกิดขึน้จาก
การคํานวณให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ และมีอตัราการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W6 
1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W6 จะมีอาย ุ3 
ปี นบัแต่วนัท่ีออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากบั 0.65 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่ิงท่ี
สง่มาด้วยลําดบัท่ี 4 

   
2)  ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ (BROOK-W7) 
จํานวนไม่เกิน 682,788,021 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่าการเสนอขาย (ราคาเสนอขายต่อหน่วย
เท่ากับ  0 บาท ) ซึ่งคิดเป็นหุ้ นสามัญ ท่ีจัดสรรไว้เพื่ อรองรับการใช้สิทธิจํานวนไม่ เกิน 
682,788,021 หุ้ น (ร้อยละ 10 ของจํานวนหุ้ นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ) ใน
อตัราส่วนหุ้นสามญัเพิ่มทุนซึ่งจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุนต่อใบสําคญัแสดง
สิทธิ BROOK-W7 1 หน่วย และหากมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 เกิดขึน้จาก
การคํานวณให้ปัดเศษดงักลา่วทิง้ และมีอตัราการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W7 
1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ ต่อ 1 หุ้นสามญั โดยใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W7 จะมีอาย ุ5 
ปี นบัแต่วนัท่ีออก และมีราคาใช้สิทธิเท่ากบั 1.30 บาทต่อหุ้น ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในส่ิงท่ี
สง่มาด้วยลําดบัท่ี 5 

 
นอกจากนี  ้ให้คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ กรรมการผู้ อํานวยการ หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ หรือกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ กําหนดหรือแก้ไข
เปล่ียนแปลงรายละเอียดและเง่ือนไขจําเป็น และ/หรือเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจัดสรร 
BROOK-W6 และ BROOK-W7 ได้ทกุประการภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้องและ 
ภายใต้กรอบของการอนุมัติของท่ีประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2564 โดยรายละเอียด
ดงักลา่วรวมถึงแต่ไม่จํากดัเพียง (ก) การจดัเตรียมข้อกําหนดสิทธิและเง่ือนไขของ BROOK-W6 
และ BROOK-W7 (ข) รายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆท่ีเก่ียวข้องกับการจัดสรร BROOK-W6 
และ BROOK-W7 ระยะเวลาในการจัดสรร วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับการจัดสรร 
BROOK-W6 และ BROOK-W7 (Record date) เป็นต้น (ค) การให้ข้อมลู ติดต่อ จดัทํา ลงนาม 
ส่งมอบ ย่ืน เอกสารต่างๆท่ีจําเป็นหรือเก่ียวข้องกับการออกและจัดสรร BROOK-W6 และ 
BROOK-W7 ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
หลักทรัพย์ฯ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์(ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และ
หน่วยงาน หรือบุคคลอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง (ง) การนําใบสําคญัแสดงสิทธิและหุ้นสามญัท่ีเกิดจาก
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การใช้ สิทธิซื อ้หุ้ นสามัญตาม  BROOK-W6 และ  BROOK-W7 เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ (จ) การแต่งตัง้ผู้ รับมอบอํานาจช่วง เป็นต้น และให้อํานาจดําเนินการต่างๆ อัน
จําเป็นและสมควรอันเก่ียวเน่ืองกับการออกและการจัดสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 
เพื่อให้การออกและการจดัสรร BROOK-W6 และ BROOK-W7 สําเร็จลลุว่งทกุประการ 

 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาอนุมติัการการออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท ฯ รุ่นท่ี 6 
BROOK-W6 จํานวนไม่เกิน 2,731,152,084 หน่วย  และใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั
ของบริษัท ฯ รุ่นท่ี 7  BROOK-W7 จํานวนไม่เกิน 682,788,021 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อ
จดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจองซือ้และได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  
ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย   ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,668,405,573  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย           0      เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง     150,100  เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.01 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่เป็นจาํนวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มูล

ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วน
การถือหุ้น (Rights Offering) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BROOK-
W6 เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7 และเพื่อรองรับการ
ปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ BROOK-W5 (ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคัญ
แสดงสิทธิ) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดับที่ 3, 4 และ 5) 
 
ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่จํานวน ไม่
เกิน 4,807,516,147 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ดงันี ้ 
 
(1)  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 1,365,576,042 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 

บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) 
ในอตัราการจดัสรรหุ้น 5 หุ้นสามญัเดิมต่อ 1 หุ้นสามญัเพิ่มทนุ โดยมีราคาเสนอขายหุ้นละ 
0.40 บาท 
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ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นอาจจองซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิ (Oversubscription) ได้ ในกรณีท่ี
มีหุ้นเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights 
Offering) บริษัทฯ จะจดัสรรหุ้นท่ีเหลือดงักล่าวให้แก่ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกว่าสิทธิและชําระค่า
จองซือ้หุ้นดงักลา่ว อย่างไรก็ตาม การจดัสรรหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองเกินสิทธินัน้ 
จะต้องไม่ทําให้จํานวนหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้ๆได้รับในครัง้นีมี้จํานวนเกินกว่าท่ีตน
ถืออยู่ ณ วนั XR ดงันัน้ ผลลพัธ์สดุท้ายคือจะไม่มีผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะจองเกินสิทธิรายใด 
จะได้รับการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุในครัง้นีเ้กินอตัราสว่น 1 หุ้นสามญัเดิม ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม่   
(ทัง้นี ้ในสว่นของการจองเกินสิทธิ ทางบริษัทฯ จะจดัสรรให้ตามสดัสว่นการถือหุ้นเดิมของ
ผู้ ท่ีจองซือ้เกินกวา่สิทธิแตล่ะราย) 

 
นอกจากนี ้การจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนไม่ว่ากรณีใดจะต้องไม่ทําให้ผู้ ถือหุ้นท่ีจองซือ้หุ้นสามญั
เพิ่มทนุเกินกว่าสิทธิรายใดถือหุ้นของบริษัทฯ ในลกัษณะท่ีเพิ่มขึน้จนถึงหรือข้ามจดุท่ีต้อง
ทําคําเสนอซือ้หลกัทรัพย์ (Tender Offer) ตามท่ีกําหนดในประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทนุท่ี ทจ. 12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพื่อ
ครอบงํากิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนข้อจํากดัการถือหุ้นของคนต่างด้าวตามท่ี
ระบไุว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนัอนญุาตให้คนต่างด้าวถือหุ้นอยู่ในบริษัทฯ ได้ไม่
เกินร้อยละ 49 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 
อย่างไรก็ตาม หากมีหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เห็นควรมอบหมายให้
คณะกรรมการบริษัทฯ สามารถประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อจัดสรรหุ้นท่ีเหลือเพื่อ
รองรับการปรับสิทธิ BROOK-W5, BROOK-W6, BROOK-W7 ในอนาคตได้ (หากมี) 

 
(2)  จัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 2,731,152,084 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 

บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิ BROOK-W6 เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ีจอง
ซือ้และได้รับจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วน
การถือหุ้ น (Rights Offering) ในอัตราส่วน 1 หุ้ นสามัญเพิ่มทุนใหม่ต่อ BROOK-W6 
จํานวน 2 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่ 

 
(3)   จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวนไม่เกิน 682,788,021 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.125 

บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตาม BROOK-W7 เพื่อจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ท่ี
จองซือ้และได้รับจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุนท่ีออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้ นเดิมตาม
สดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) ในอตัราส่วน 2 หุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ต่อใบสําคญั
แสดงสิทธิ BROOK-W7 จํานวน 1 หน่วย โดยไม่คิดมลูคา่ 
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(4)   จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวนไม่เกิน 28,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท 
เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ BROOK-W5 โดยบริษัทฯ ต้องปรับสิทธิของ BROOK-W5 
ดงักล่าวในกรณีบริษัทเสนอขายหุ้นสามญัท่ีออกใหม่ และเสนอขายหลกัทรัพย์ออกใหม่
ใดๆโดยท่ีหลกัทรัพย์นัน้ให้สิทธิในการจองซือ้หุ้ นสามัญโดยท่ีราคาเฉล่ียต่อหุ้นของหุ้น
สามญัท่ีจะออกใหม่ หรือหุ้นสามญัท่ีจะออกใหม่เพื่อรองรับสิทธิดงักล่าว ต่ํากว่าร้อยละ 
90 ของราคาตลาดของหุ้นสามัญของบริษัท เพื่อให้เป็นไปตามเง่ือนไขการปรับสิทธิซึ่ง
กําหนดในข้อกําหนดสิทธิ BROOK-W5  

ในการนีใ้ห้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อํานวยการ และ/หรือ บุคคลอื่นใดซึ่งได้รับ
การแตง่ตัง้จากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้อํานวยการ มีอํานาจในการ (ก) พิจารณา
กําหนดรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตาม
สดัส่วนการถือหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขาย
หลกัทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย และกฎหมายหรือระเบียบข้อบงัคบัของต่างประเทศ (ข) กําหนด
หรือเปล่ียนแปลง วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่นจัดสรรในคราวเดียวทัง้จํานวน หรือหลาย
คราว ระยะเวลาการเสนอขาย อัตราส่วนการเสนอขาย ราคาเสนอขาย วิธีการชําระราคา หรือ
รายละเอียดในการจดัสรรและการเสนอขายอ่ืน ๆ เช่น เปล่ียนแปลงวนักําหนดสิทธิรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ี
มีสิทธิได้รับจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ (ค) ลงนามในแบบคําขออนญุาต การขอผ่อนผนั หนงัสือบอก
กล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน ซึ่งรวมถึงการติดต่อและ
การย่ืนเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการนําหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และ ดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุได้ทกุประการ เพื่อเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัส่วนการถือหุ้น ภายใต้เง่ือนไขของกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
(ง) จดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอํานาจ
ดําเนินการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน เพื่อให้การดําเนินการจด
ทะเบียนเสร็จสมบรูณ์   

มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุใหม่เป็นจํานวนไม่เกิน 4,807,516,147 หุ้น มลู
คา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) จํานวนไม่เกิน 1,365,576,042 หุ้ น  เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิ BROOK-W6 จํานวนไม่เกิน 2,731,152,084 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิ BROOK-W7 จํานวนไม่เกิน 682,788,021 หุ้ น และเพื่อรองรับการปรับสิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W5 (ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ) จํานวนไม่เกิน 
28,000,000 หุ้น ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มี
บตัรเสีย   ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,669,216,773  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 ไม่เห็นด้วย           0      เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  150,100   เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.01 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

หมายเหตุ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นับรวมจํานวนหุ้นได้ 
811,200  หุ้น 

 
วาระท่ี 6    พิจารณาวาระอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 

 
ประธานได้เรียนวา่วาระนีกํ้าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัหรือเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆของผู้ ถือหุ้น 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม 
 

ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุ ภูมิพฒัน์ เจริญผลโสภณ มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า หลกัทรัพย์ท่ีได้สิทธ์ิหุ้นสามญั อตัราส่วน 
5:1 ราคาจองซือ้ 0.40 บาท ในสว่นนีห้ากมีประสงค์จองซือ้หุ้นดงักลา่ว จะชําระคา่หุ้นได้ในช่องทางใดครับ 
คณุสภุาณี ตอบว่า บริษัท ฯ ได้ตัง้ RO Agent Broker คือ บริษัทหลกัทรัพย์บวัหลวง ทําหน้าท่ีนี ้ จะมีการออกข่าว
ออนไลน์ผ่านระบบตลาดหลักทรัพย์ และขึน้เว๊ปไวต์ของบริษัท ฯ ประมาณวันจันทร์ วันอังคาร ท่ี 7 หรือ 8 
มิถนุายน สามารถย่ืนเอกสารหรือ ใช้ระบบ Electronic RO ได้ตามท่ีจะประกาศตอ่ไป    
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุ เมธา กงเหิน มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า บริษัท ฯ ลงทุน Zipmex หรือไม่ และ Decentralized 
Finance (DeFi) แพลทฟอร์มไหนบ้าง  
คุณวริศ บูลกุล กรรมการบริษัท ฯ ตอบว่า บรุ๊คเคอร์ ไม่ได้ลงทุนใน Zipmex  บริษัท Zipmex มีเหรียญของเขา         
บริษัท ฯ ไม่ได้ลงทนุในเหรียญของ Zipmex    Zipmex ไดรับ License ในการซือ้ขายเหรียญ บริษัท ฯ กบั Zipmex 
เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ โดยบรุ๊คเคอร์ให้ความรู้ด้านการเงินและด้านการปรับโครงสร้างของบริษัท  เราตัง้แผนก
ใหม่ Digital Assets  เพื่อให้ความรู้แก่ลูกค้าด้าน Digital Assets เผ่ือว่าลูกค้าสนใจจะใช้บริการ Zipmex เรา 
สามารถประสานงานให้ได้เป็นการให้บริการแก่ลกูค้าแบบ One Stop Service    
บรุ๊คเคอร์ลงทนุเองโดยตรงโดยแผนก Digital Assets คือ ซือ้เหรียญดิจิทลัเองและนําเหรียญดิจิทลัเข้าไปใช้บริการ 
Platform Decentralized Finance ท่ีเรียกว่า Yield Farming เพื่อรับดอกเบีย้เพิ่มเติม  บริษัท ฯ กําลังศึกษา
ช่องทางต่างๆ เพื่อนําเหรียญไปลงทุนใน Yield Farming เพื่อให้ได้ผลตอบแทนท่ีดี ภายใต้ความเส่ียงท่ีบริษัท ฯ
สามารถรับได้      
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุ ประภัศร์พงษ์ นนัทกิจพฒันา มาประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ในส่วน Digital Asset นอกจากสกุล
เงินดิจิตอลแล้ว มีการลงทนุครอบคลมุถึงพวก Defi ด้วยไหมครับ? 
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คณุวริศ บลูกลุ กรรมการบริษัท ฯ ตอบว่า บริษัท ฯ ลงทนุในสินทรัพย์ดิจิทลัโดยรวมในหลายๆ รูปแบบ ไม่ใช่ สกลุ
เงิน Bitcoin เพียงอย่างเดียว  เพราะเราเช่ือมั่นว่าระบบโดยรวมของสินทรัพย์ดิจิทัลจะเติบโตไปพร้อมๆ กันทัง้
ระบบ    
 
ตอ่ไปประธานตอบคําถามลว่งหน้าท่ีผู้ ถือหุ้นสง่มาได้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นช่ือ คณุราตรี วิศิษฏ์สรุวงศ์ มีคําถามดงัตอ่ไปนี ้
1. ขอทราบทิศทางและแผนการลงทนุในสินทรัพย์ดิจิทลัทัง้ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว  
ประธานตอบว่า บริษัทฯ เน้นลงทุนในระยะยาว  เพราะเช่ือในการเติบโตของเครือข่าย สินทรัพย์ ดิจิทลั โดยทาง
บริษัทฯ ได้ตัง้แผนกใหม่ขึน้มาเพื่อต่อยอดการเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ๆมาเช่ือมโยงกับ
ระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทลั 
2.  จากข้อ 1 เพื่อสร้างผลตอบแทนแบบก้าวกระโดดในรูปแบบใด อย่างไร ขอรายละเอียดท่ีเห็นภาพได้

ชดัเจน  พร้อมขอทราบแนวทางความเสี่ยงสงู บริษัทฯ จะรับมือหรือปอ้งกนัอย่างไร 
ประธานตอบว่า การเติบโตจะเป็นไปตาม Net Work Effect  ซึ่งขณะนีมี้บริษัทและนกัลงทนุมากมายเร่ิมให้ความ
สนใจเป็นอย่างมาก และเร่ิมประกาศเข้าศึกษาและเตรียมลงทุนในเร็วๆนี ้หากมีกองทุนขนาดใหญ่เข้าลงทุนใน 
สินทรัพย์ดิจิทลั จะก่อให้เกิดมลูคา่มหาศาลจาก Network  ท่ีจะขยายตวัขึน้อย่างรวดเร็ว 
แนวทางป้องกันความเส่ียงคือการลงทุนระยะยาวในโปรเจคขนาดใหญ่เป็นหลัก และไม่ลงทุนเกินกว่าท่ีได้รับ
อนุมติั โดยบริษัทฯ มีสภาพคล่องสงูและสามารถรองรับความผนัผวนในมลูค่าของสินทรัพย์ดิจิทลัได้ ทัง้ในระยะ
สัน้และระยะกลาง 
นอกจากนีท้างบริษัทฯ ได้จดัตัง้แผนกใหม่ขึน้มาเพื่อตอ่ยอดการเป็นท่ีปรึกษาทางธุรกิจและการสร้างธุรกิจใหม่ๆมา
เช่ือมโยงระบบการเงินและสินทรัพย์ดิจิทลั ซึ่งจะทําให้มีแหล่งรายได้และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆเข้ามาอีกมากใน
อนาคต 
3. อ้างอิงข่าวในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  หวัข้อข่าว การเปิดเผยข้อมลูตามความสมคัรใจการลงทนุในสินทรัพย์ดิจิทลั  

ขอสอบถามวา่  ในทางบญัชีการบนัทกึ “สินค้าคงเหลือสินทรัพย์ดิจิทลั” บนัทกึมลูคา่ด้วยราคาทนุ หรือมลูคา่
สทุธิท่ีจะได้รับคืน แล้วแตม่ลูคา่ใดจะต่ํากวา่ นัน่หมายความวา่ ณ ขณะนัน้ ถ้ามีภาวะผนัผวนราคาต่ํามาก จะ
สง่ผลทําให้เกิดการขาดทนุอย่างสงูด้วยหรือไม่ ระยะกลาง ระยะยาว  

ประธานตอบว่า ถ้ามีภาวะผันผวนราคาตํ่ามาก จะส่งผลทําให้เกิดการขาดทุนอย่างสูงได้ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดใน
ระยะเวลาช่วงสัน้ๆ ค่อยๆฟืน้ตวักลบัแล้วมีโอกาสในการเติบโตต่อไปได้อีกซึ่งถ้าเป็นการเน้นการลงทุนแบบระยะ
ยาวก็จะสามารถผ่านการผนัผวนเหลา่นีไ้ปได้และสร้างผลตอบแทนท่ีดีได้ในระยะยาว 
4. ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ในปัจจบุนัมีธุรกิจอะไรบ้าง และในอนาคตสัน้ กลาง ยาว จะมีธุรกิจใหม่อะไรบ้าง  
ประธานตอบว่า ธุรกิจหลกัๆในปัจจบุนัของ บริษัทฯ ยงัคงเป็นวาณิชธนกิจ ในการให้คําปรึกษาทางธุรกิจกบับริษัท
ต่างๆ โดยเฉพาะให้กับเจ้าของบริษัทชัน้นําท่ีต้องการระดมทุนและเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย, การบริหารจัดการกองทุนสําหรับเงินลงทุนของนักลงทุนจากต่างประเทศ (Offshore Fund), 
ธุรกิจให้กู้ ยืมเงินระยะสัน้เพื่อช่วยเหลือในการปรับปรุงโครงสร้างทางการเงินโดยมีหลกัประกัน, การลงทุน และ
ธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัอสงัหาริมทรัพย์    ในเร็วๆนีท้างบริษัทฯ จะเร่ิมสร้างธุรกิจใหม่ๆมาเช่ือมโยงระบบการเงินและ
สินทรัพย์ดิจิทลั โดยยงัไม่สามารถแจกแจงรายละเอียดได้ในขณะนี ้
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5. จากข้อ 4 มองธุรกิจเป็น 100% จะคิดในสดัสว่นธุรกิจปัจจบุนั ธุรกิจใหม่ เป็นสดัสว่นใด อย่างไร 
ประธานตอบว่า ธุรกิจของบริษัทฯ หลกัๆยงัคงเหมือนเดิม แต่บริษัทฯ จะค่อยๆเพิ่มสดัส่วนการลงทุนในธุรกิจท่ี
เก่ียวของกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้มากขึน้ ตามโอกาสท่ีอํานวยทางธุรกิจ ซึ่งสัดส่วนของการลงทุนในเบือ้งต้นนัน้ 
บริษัทฯ  ตัง้เปา้หมาย 50: 50 คอ่ยๆ เป็นๆ ไป 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือ คณุปิยะพงษ์ ประสาททอง มีคําถามวา่  
    เก่ียวกับการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทลั (Bitcoin) ท่ีบริษัทฯ ไปลงทุน บริษัทฯ ได้รับผลประโยชน์และผลกระทบต่อ

การดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง  
ประธานตอบว่า ทางบริษัทฯ ได้รับการติดต่อจากบริษัทต่างๆและนกัลงทุนมากมาย รวมไปถึงนกัพฒันาระบบท่ี
ต้องการคําปรึกษาและการวางแผนในการสร้างธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัสินทรัพย์ดิจิทลั ทางบริษัทฯ ได้มองเห็นโอกาส
ทางธุรกิจหลายรูปแบบท่ีสามารถนําไปพัฒนาต่อยอดได้ เช่นการร่วมมือกับบริษัทอื่นๆ สําหรับการทําธุรกิจใน
สินทรัพย์ดิจิทลั และการร่วมลงทนุในโปรเจคและโครงการท่ีน่าสนใจ ซึง่มีโอกาสในการเติบโตสงู 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุ ประภศัร์พงษ์ นนัทกิจพฒันา ถามต่อว่า ตอนนีท่ี้มีลงทนุไปแล้ว มีลงใน Chain ไหนบ้างแล้วครับ? 
เช่น ETH Chain, Binance Smart Chain etc. 
คุณวริศ บูลกุล กรรมการบริษัท ฯ ตอบว่า Chain คือระบบปฎิบัติการ   เราลงทุนในหลายๆ ระบบปฎิบัติการ 
ครอบคลมุใน Chain ใหญ่ๆ เช่น   บิทคอยน์ (Bitcoin: BTC)  อีเธอร์เรียม (Ether: ETH) 
 
คุณประภัศร์พงษ์ นันทกิจพัฒนา ถามต่อว่า ก่อนหน้านี ้เงินปันผลท่ีบริษัทจ่ายค่อนข้างสูง ซึ่งส่วนใหญ่มาจาก
รายได้จากบริษัทท่ีมาจากค่าท่ีปรึกษา รวมถึงการไปลงทุนใน Infrafund และรวมถึงดอกเบีย้จากการปล่อยกู้  ใน
เชิงของสว่นงาน Digital Assets ท่ีมีความผนัผวนสงูมาก บริษัทจะมีแนวคิดในการจ่ายปันผลจากสว่นนีไ้หมครับ? 
หรือดกูารเติบโตจาก Capital Gain อย่างเดียวเลยครับ 
ประธานตอบว่า เร่ืองการจ่ายปันผล ตอบไม่ได้  พูดได้แต่เพียงว่าบริษัท ฯ เพิ่มทุน เพื่อขยายเพิ่อเพิ่มโอกาสทาง
ธุรกิจของเราในส่วนของ Digital Assets  เพื่อหวงัผลกําไร  การจ่ายเงินปันผล คณะกรรมการบริษัท ฯ จะเป็นผู้
พิจารณา และเงินท่ีจ่ายปันผลมาจากทกุๆ รายได้    
คณุวริศ บลูกลุ กรรมการบริษัท ฯ กลา่วเพิ่มเติมว่า Digital Assets มีความผนัผวนสงูเพราะวา่ มีเหรียญดิจิทลับาง
ตวัท่ีได้ลงทนุไปมีความผนัผวนสงู บริษัทฯ ทําธุรกิจร่วมกนัเป็นพนัธมิตรกบับริษัทอื่น ๆ ท่ีทําธุรกิจ Digital Assets 
ในการนีบ้ริษัท ฯ ทําธุรกิจอย่างท่ีเคยทําคือเป็นท่ีปรึกษา ลกัษณะธุรกิจแบบนีเ้ป็นการต่อยอดทางธุรกิจไม่มีความ
ผนัผวน  เพราะว่าเราเป็นบริษัท แรกๆ ท่ีเข้ามาศึกษาเร่ือง  Digital Assets รวมกบั Investment Banking นบัเป็น
แนวทางธุรกิจท่ีลกูค้าหลายท่านให้ความสนใจ      
 
คณุประภศัร์พงษ์ นนัทกิจพฒันา ถามตอ่วา่ บริษัทเร่ิมศกึษา Digital Asset อย่างจริงจงัมาตัง้แตเ่ม่ือไหร่หรอครับ? 
ประธานตอบว่า โดยส่วนตวัศึกษามานานแล้วหลายปีแล้วพราะว่าเป็นอาจารญื ส่วนกรรมการท่านอื่น คณุวรุฒ 
บลูกลุ และคณุวริศ บลูกลุ ศกึษามาหลายปีแล้ว  
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ผู้ ถือหุ้นช่ือ คณุราตรี วิศิษฏ์สรุวงศ์ ถามว่า ในการประเมินมลูค่า warrant 6 และ 7 มองว่าอนาคตหุ้นบริษัทจะมี
ราคาสงูกวา่นีห้รือ หากมิฉะนัน้ อาจจะไม่มีการใช้สิทธ์ิได้ 
ประธานตอบวา่ คําถามนีต้อบไม่ได้ เพราวา่ถ้าตอบไปมนัผิดกฎหมาย 
 
ประธานกลา่วสรุปวา่ สินทรัพย์ทางการเงินแบง่เป็น 2 กลุม่ 
1. สินทรัพย์ท่ีเป็น Back up เพื่อการทําธุรกิจ เช่น ทองคํา แร่เงิน  ทองแดง ฯลฯ เป็นสินทรัพย์ท่ีมีมูลค่าในตวั

ของมนัเอง สามารถรักษามลูคา่ และหายาก  ตอนนี ้Bitcoin มาแรงจะมาแทนท่ีทองคําเพราะวา่มีคณุสมบติั
ตาม 3 ข้อคล้ายๆ ทองคํา 

2. สินทรัพย์ท่ีใช้ประโยชน์ในการทําธุรกิจ เช่น บางตัวออกมามีรัฐบาล Back up หรือ เอกชนออกมาโดยมี 
Property Back up  หรือมีรายได้ Back up เป็นต้น 
ทางบริษัท ฯ ลงทนุทัง้ 2 อย่างข้างต้นทัง้ทางสินทรัพย์ข้อ 1  เพื่อหวงั Capital gain และสินทรัพย์ข้อ 2 เพราะ 
เช่ือวา่ในอนาคตจะมีการใช้  Digital Assets เพื่อประโยชน์ในการทําธุรกิจเพิ่มมากขึน้ 
  
  ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 

 
ปิดประชมุเวลา 11.04 น.    
 

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

 
เขียนที่        
วนัที่   เดือน   พ.ศ.  2565  
 

(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 2565 ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ (E-

AGM) หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั เวลา และสถานท่ีอื่นด้วย 
 
 (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉนัทะให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชมุครัง้นี ้ดงันี ้   
 
  วาระที่ 1 เร่ือง พิจารณาและอนมุติัรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ประชมุเม่ือวนัที่                    

4  มิถนุายน 2564 
   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
   เห็นด้วย            เสียง      ไม่เห็นด้วย     เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
 



24 
 

 วาระที่ 2  เร่ือง  พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทและพิจารณาอนมุติังบการเงินประจําปี
2564 ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ตรวจสอบแล้ว 

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

 
   เห็นด้วย            เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
 

  วาระที่ 3 เร่ือง  พิจารณาการจดัสรรกําไรไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายและพิจารณาการจดัสรรกําไรเพื่อจ่าย        
เงินปันผล  

   (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามท่ีเห็นสมควร 
   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้

   
   เห็นด้วย                      เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 

 
                 วาระที่ 4 เร่ือง  พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2565 

   (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 นายชาญ บลูกลุ   
 
   เห็นด้วย                   เสียง     ไม่เห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                เสียง 
   
  ช่ือกรรมการ นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต   
 
   เห็นด้วย                    เสียง     ไม่เห็นด้วย                 เสียง     งดออกเสียง                 เสียง 
   
      ช่ือกรรมการ นายปีเตอร์ เวลดนั 
   
   เห็นด้วย                    เสียง     ไม่เห็นด้วย                   เสียง     งดออกเสียง                 เสียง 
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              ช่ือกรรมการ นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ 
   
   เห็นด้วย                    เสียง     ไม่เห็นด้วย                   เสียง     งดออกเสียง                 เสียง 
  

  วาระที่ 6 เร่ือง พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม  2565                        
           (ก)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทกุประการตามที่เห็นสมควร 

   (ข)  ให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดงันี ้
 

   เห็นด้วย           เสียง     ไม่เห็นด้วย      เสียง     งดออกเสียง     เสียง 
   

                 วาระที่ 7 เร่ือง พิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 1,489,315,278.75 บาท เป็น 1,637,350,330.125  
บาท แบง่ออกเป็น 13,098,802,641 หุ้น โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 1,184,280,411 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.125 บาท
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 
BROOK-W7   

   (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  พิจารณาอนุมติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปัน

ผล การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดง
สิทธิที่จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ) ดงันี ้

 9.1 จัดสรรหุ้ นสามัญ เพิ่มทุนจํานวน  838,843,245 หุ้ นมูลค่าที่ตราไว้หุ้ นละ 0.125 บาทเพื่อรับรอง                    
การจ่ายหุ้นปันผล 

 9.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 275,793,026 หุ้นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W6 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัรา
การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ)  

 9.3 จดัสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 69,644,140 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพ่ือรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W7 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัรา
การใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ)  
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   (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 
 
  

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 ุ 
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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 2565 ในวนัที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นรูปแบบการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพงึเล่ือนไปในวนั 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…………./…………………/…………..2565 
       
     ลงลายมือช่ือ……………………………………………ผู้ รับมอบฉนัทะ 
      (………………………………………………….) 
      วนัที่…………./……………………………..2565 
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ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระในกรณีที่ประสงค์จะเลือกกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ 
 
(1) ดร. ปีเตอร์ เวลดนั     
        กรรมการอิสระ 
        ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

อาย ุ  84 ปี   อยู่บ้านเลขท่ี  18/112 อาคารสมคิดการ์เด้นคอนโดมิเน่ียม ชัน้ 22   แขวงลมุพินี  เขตปทมุวนั     กรุงเทพ ฯ 
10330 

         
       มีสว่นได้เสียในวาระท่ี  5 และวาระท่ี 6 ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
       วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565  
      ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้   

  
หรือ 
(2)   นายสมพงษ์ เผอิญโชค 
       กรรมการอิสระ  
       กรรมการตรวจสอบ  
       กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
       อาย ุ 61  ปี อยู่บ้านเลขท่ี  28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพล ู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160   
        
       มีสว่นได้เสียในวาระท่ี  6  ดงัตอ่ไปนี ้
       วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565  
      ไม่มีส่วนได้เสียพเิศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุม AGM ครัง้นี ้   

 
หรือ 
(3)   นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต       

  กรรมการอิสระ  
  กรรมการตรวจสอบ  
  ประธานคณะกรรมการสรรหา  
  ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
อาย ุ 69  ปี  อยู่บ้านเลขท่ี    612   ถนนทนรัุตน์  แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร กรุงเทพ ฯ 10120 
 

       มีสว่นได้เสียในวาระท่ี  5 และวาระท่ี 6 ดงัตอ่ไปนี ้
วาระท่ี 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  

       วาระท่ี 6  พิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แตว่นัที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธนัวาคม 2565  
      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 2564 เป็นรูปเล่ม ผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความจํานงขอรับได้ โดยการ

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

จะดาํเนินการจัดส่งรายงานประจาํปี 2564 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  
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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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สิง่ท่ีส่งมาดว้ย 5 
 

ประวติัของกรรมการผูที้่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ 

และไดร้บัการเสนอใหก้ลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

 

ช่ือ-สกุล 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์ 

ต.ค. 2546 - ปัจจุบัน 

พ.ย. 2553 – ธ.ค. 2555 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 

นายชาญ บูลกุล 

- รองประธานคณะกรรมการบริษัท 

- ประธานคณะกรรมการบริหาร 

- กรรมการผู้อาํนวยการ 

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

- ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

-  ประธานคณะกรรมการการลงทุน 

 

73 ปี 

ปริญญาตรี - สาขาบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา 

Directors Accreditation Program ( DAP) (พ.ศ. 2548) 

-ไม่มี- 

 

- กรรมการผู้อาํนวยการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พรอ็พเพอร์ต้ี                                                          

ดีเวลลอปเม้นท ์จาํกดั (มหาชน) 

 

-ไม่มี- 

 

 

-ไม่มี-   

 

 

-ไม่มี- 

 

 

18 ปี 

 

 

7 คร้ังจากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง  
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ช่ือ-สกุล 

ตาํแหน่ง 

 

 

 

อายุ 

คุณวุฒิทางการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

การอบรมหลักสตูรกรรมการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สดัส่วนการถือหุ้นในบริษัท 

ประสบการณ์ 

2550 - ปัจจุบัน 

 

2547 –ปัจจุบัน 

2559-ปัจจุบัน 

2559-ปัจจุบัน 

2559-ปัจจุบัน 

2558-ปัจจุบัน 

 

เมย. 2554-ปัจจุบัน 

 

เมย. 2553-ปัจจุบัน 

2550 - ปัจจุบัน 

2550 - 2558 

2543 - 2559 

นางพรรณ ีวรวุฒิจงสถติ  

- กรรมการอสิระ 

- กรรมการตรวจสอบ 

- ประธานคณะกรรมการสรรหา 

- ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

69 ปี 

 บัญชีมหาบัณฑติ จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลัย 

 บัญชีบัณฑติ (เกยีรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) ทะเบียนเลขที่ 2960 ประเทศไทย 

 วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CIA ) สมาคมผู้ตรวจสอบภายใน     

 สหรัฐอเมริกา 

 วุฒิบัตรผู้ตรวจสอบภายในรับอนุญาต (CPIA,QIA) สมาคมผู้ตรวจสอบภายในแห่ง 

 ประเทศไทย 

  

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

หลักสตูร Directors Certification Program รุ่น 38/2003 

หลักสตูร Directors Accreditation Program รุ่น 2/2003 

หลักสตูร Audit Committee Program รุ่น 2/2004 

หลักสตูร Improving the Quality of Financial Report รุ่น 1/2006 

หลักสตูร Monitoring the Internal Audit Function รุ่น 1/2007 

หลักสตูร Monitoring the System of Internal Control and Risk Management รุ่น 2/2007 

หลักสตูร Monitoring the Quality of Financial Reporting รุ่น 5/2007 

หลักสตูร Anti-Corruption for Executive Program (ACEP) รุ่น 10/2014 

หลักสตูร Anti-Corruption the Practice Guide (ACPG), รุ่น 10/2014 

 

388,614 หุ้น คิดเป็น 0.01% ของทุนชาํระแล้วทั้งหมด 

 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 

บริษัทบรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั(มหาชน) 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท บรุ๊คเคอร์ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการ บริษัท PW Consultant จาํกดั 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒน์อนิเตอร์โฮลดิ้ ง จาํกดั (มหาชน) 

- คณะอนุกรรมการตรวจสอบสาํนักงาน ปปช.   

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท  ดิบบลิวเอชเอ ยูทลิิต้ีส ์แอนด์ พาวเวอร์  

จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมโน เนก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 
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2542 -2552 

 

 

 

 

 

ปัจจุบัน 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น 

 

 

 

 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 

 

 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 

 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

 

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 

 

ความสมัพันธ์กบับริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัท

ย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความ

ขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา 

 

- กรรมการบรรษัทภิบาล บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จาํกดั(มหาชน) 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เหมราชพัฒนาที่ดิน จาํกดั(มหาชน)  

- ที่ปรึกษาอสิระ เชียวชาญด้านระบบบัญชีภาษีอากร ระบบควบคุมภายใน และ 

ระบบข้อมูลเพ่ือการจัดการ – บริษัทเอกชนหลายประเภทธุรกจิ 

 

- กรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านบัญชีภาษีอากร สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ 

- วิทยากรพิเศษ มหาวิทยาลัยรัฐ และ เอกชน  

- วิทยากรพิเศษ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถมัภ์ 

 

4 บริษัท ได้แก่  

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไทยวาโก้ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหพัฒน์อนิเตอร์โฮลดิ้ ง จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โมโน เนก็ซ์ จาํกดั (มหาชน) 

- กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ดิบบลิวเอชเอ ยูทลิิตี้ส ์แอนด์ พาวเวอร์  

จาํกดั (มหาชน) 

 

2 บริษัท ได้แก่  

- กรรมการ บริษัท PW Consultant จาํกดั 

- กรรมการสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 

-ไม่มี- 

 

 

 

17 ปี 

 

7 คร้ังจากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

 

  

- 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 
2546 - ปัจจุบัน 
2550 - 2558 
2543 - 2555 
2540 - 2550 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

ในบริษัทจดทะเบียนอื่น 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกจิการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 

การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

ในกจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 

จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 

จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 

ความสมัพันธก์บับริษัท/บริษัทใหญ่/

บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจ

มีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่

ผ่านมา 
 
 
 

นายปีเตอร์ เวลดัน 

- กรรมการอสิระ 
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน 
 84 ปี 
ปริญญาเอก Rural Sociology มหาวิทยาลัยคอร์แนล 
Directors Accreditation Program ( DAP) (พ.ศ. 2550) 
-ไม่มี-  
 
- กรรมการ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการ Cuervo Appraisals ฟิลิปปินส ์
- ประธานกรรมการ บริษัท อนิโนเทค จาํกดั ฮ่องกง 
- กรรมการ บริษัท อซีีวอร์ม จาํกัด ฮ่องกง 
 

 

-ไม่มี- 
 
 

-ไม่มี-                    

 
 

-ไม่มี- 
 
18 ปี 
 

7 คร้ังจากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 

 
- ไม่เป็นญาติสนิทกบัผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท/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 
2552 -  ปัจจุบัน 
2558   -  ปัจจุบัน 
2553 -   ปัจจุบัน 
2526 -  ปัจจุบัน 
2526 -  ปัจจุบัน 
2526 -  ปัจจุบัน 
2526 -  ปัจจุบัน 
2526 -  ปัจจุบัน 
2526 -  ปัจจุบัน 
2526 -  ปัจจุบัน 

 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

บริษัทจดทะเบียนอื่น 
 
การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่น(ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นายพงษ์ชัย เศรษฐีวรรณ                 

-  กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม 

- กรรมการสรรหา 
- กรรมการบริหารความเสี่ยง 
62 ปี 

ปริญญาตรี-Bachelor of Commerce (Honours), University of 
Manitoba, แคนาดา  
 

Directors Accreditation Program ( DAP) (พ.ศ. 2549) 
 

7,684,680 หุ้น คิดเป็น 0.09% ของทุนชาํระแล้วทั้งหมด 

 
- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) 
- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์เอ เอส แอล จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮ้ัว (2511) จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวสพุรรณ จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวเศรษฐี จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮ้ัว คลังสนิค้า จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮ้ัวเฮง จาํกดั (ประเทศจีน) 

- กรรมการบริษัท เศรษฐีวรรณ การ์เมนท ์จาํกดั (ประเทศจีน) 
 
-ไม่มี- 

 
 

9 บริษัท ได้แก่  

- กรรมการผู้มีอาํนาจลงนาม บริษัทหลักทรัพย์เอ เอส แอล จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฟ้า เพาเวอร์ จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮ้ัว (2511) จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวสพุรรณ จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ข้าวเศรษฐี จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮ้ัว คลังสนิค้า จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท เศรษฐีวรรณ พัฒนาการ จาํกดั 
- กรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮ้ัวเฮง จาํกดั (ประเทศจีน) 
- กรรมการบริษัท เศรษฐีวรรณ การ์เมนท ์จาํกดั (ประเทศจีน) 
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การดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารใน

กจิการอื่นที่อาจทาํให้เกดิความขัดแย้งทาง

ผลประโยชน์ต่อบริษัท 
 
จาํนวนปีที่ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 
 
จาํนวนคร้ังในการเข้าร่วมประชุม

คณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-ไม่มี- 

 
 
 
12 ปี 
 
7 คร้ังจากการประชุมทั้งสิ้น 7 คร้ัง 
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(F53-4 ของ AGM)       สิง่ที่ส่งมาดว้ย 6 

แบบรายงานการเพิม่ทุนสาํหรบัพิจารณาอนุมติัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจําปี 2565 

บริษทั บรุค๊เคอร ์กรุป๊ จํากดั (มหาชน) 

วนัที่ 25 กุมภาพนัธ ์2565 

ข้าพเจ้า บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการ

บริษัทฯ คร้ังที่ 2/2565 เม่ือวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 17.00 น.  เกี่ยวกับการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังต่อไปนี้   

1. การเพิม่ทุน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้นาํเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 

2565 (“AGM”) พิจารณาอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 148,035,051.375 บาท 

จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,489,315,278.75 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,637,350,330.125 

บาท*  

โดยการออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนจาํนวนไม่เกนิ 1,184,280,411 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 

บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“หุน้ปันผล”) และการใช้สทิธแิปลง

สภาพใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัทฯ สาํหรับใบสาํคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 6 

(“BROOK-W6”) และคร้ังที่ 7 (“BROOK-W7”) ซึ่งเป็นการเพ่ิมทุนในลักษณะดังนี้  

การเพิม่ทุน ประเภทหุน้ จํานวนหุน้ 

(หุน้) 

มูลค่าที่

ตราไว ้

(บาทต่อ

หุน้) 

รวม 

(บาท) 

☑ แ บ บ กํ า ห น ด

วัตถุประสงค์ในการ

ใช้เงินทุน 

หุ้นสามัญ 

 

หุ้นบุริมสทิธ ิ

ไม่เกนิ

1,184,280,411 

 

- 

0.125 

 

- 

ไม่เกนิ 

148,035,051.375 

 

- 

  แบบมอบอํานาจ

ทั่วไป 

หุ้นสามัญ - - - 

(General Mandate) หุ้นบุริมสทิธ ิ - - - 

2. การจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

ที่ ประ ชุมคณะกรรมการบ ริษัทฯ  มีมติ ใ ห้จัดสรร หุ้นสา มัญเ พ่ิม ทุนจํานวนไ ม่ เกิน 

1,184,280,411 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท รวม 148,035,051.375 บาท โดยมี

รายละเอยีดดังนี้   
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2.1 รายละเอียดการจดัสรร  

จดัสรรใหแ้ก่ จํานวนหุน้ 

(หุน้) 

อตัราส่วน 

(เดิม:

ใหม่) 

ราคาขาย 

(บาทต่อ

หุน้) 

 

วนั เวลา จอง

ซ้ือ 

และชําระเงิน

ค่าหุน้ 

หมายเหตุ 

 

เ พ่ือรองรับการ

จ่ายหุ้นปันผล 

 

ไม่เกนิ 

838,843,245 

 

10:1 -  - โปรดดูหมาย

เหตุข้อ 1) 

เพ่ือรองรับการใช้

สิ ท ธิ สํ า ห รั บ 

BROOK-W6 

ไม่เกนิ 

275,793,026 

 

- - - โปรดดูหมาย

เหตุข้อ 2) 

เพ่ือรองรับการใช้

สิ ท ธิ สํ า ห รั บ  

BROOK-W7 

ไม่เกนิ 

69,644,140 

 

- - - โปรดดูหมาย

เหตุข้อ 2) 

รวม ไม่เกนิ 

1,184,280,411  

- - -  

หมายเหตุ  

1) ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติให้นาํเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพ่ือจ่ายหุ้นปันผลและ

จ่ายปันผลเป็นเงินสด 

โดยในส่วนของหุ้นปันผล จะจ่ายในสดัส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล หรือจาํนวนไม่เกนิ 

838.84 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ หรือเป็น

มูลค่าทั้งสิ้นประมาณไม่เกนิ 104.86 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 0.0125 บาท

ต่อหุ้น กรณทีี่ผู้ถอืหุ้นใดถอืหุ้นตํ่ากว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปัน

ผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท และหากจาํนวนหุ้นปันผลที่ได้จากการคาํนวณ มีส่วนที่

เป็นเศษให้จ่ายเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท 

ในส่วนของการจ่ายปันผลที่เป็นเงินสดนั้น ทางคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติให้

นาํเสนอให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาในอตัรา 0.005 บาทต่อหุ้น 

รวมเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้ น (ในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด) คิดเป็นอัตราหุ้นละ 

0.0175 บาท 

อย่างไรกด็ี การจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสดและหุ้นปันผลยังมีความไม่แน่นอน

เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น 

2) ข้อกาํหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธิและผู้ถือใบสาํคัญแสดง

สิทธิที่จะซื้ อหุ้นสามัญของบริษัทฯ (“ขอ้กําหนดสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิฯ”)ได้มี
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เง่ือนไขกาํหนดให้มีการปรับสิทธิให้แก่ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิดังนี้  เง่ือนไขในข้อ 1.5.4 

กาํหนดให้มีการปรับสทิธเินื่องจากมีการจ่ายหุ้นปันผล และเง่ือนไขในข้อ 1.5.5 กาํหนดให้

มีการปรับสิทธิเนื่องจากบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเกินกว่าร้อยละ 80 ของกาํไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ หลังหักภาษีเงินได้ โดยเง่ือนไขทั้งสองข้อนี้  

เป็นเง่ือนไขที่มีในข้อกาํหนดสทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ ของใบสาํคัญแสดงสทิธทิั้งหมด

ที่บริษัทฯ มีในปัจจุบันอันได้แก่ ใบสําคัญแสดงสิทธิคร้ังที่ 5 (“BROOK-W5”), 

BROOK-W6 และ BROOK-W7 ซึ่งทั้งหมดกาํหนดให้ต้องมีการปรับทั้งราคาและอัตรา

การใช้สิทธิ) การปรับสิทธิจึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรหุ้นเพ่ิมเติม ปรากฏตามตาราง

รายละเอียดการจัดสรรข้างต้น สาํหรับ BROOK-W6  และ BROOK-W7 ตามลําดับ 

เพ่ือให้เพียงพอที่จะรองรับการใช้สทิธขิองใบสาํคัญแสดงสทิธทิั้งสองรุ่นในอนาคต  

อย่างไรกต็าม สาํหรับ BROOK-W5 นั้น ถึงแม้จะได้รับการปรับสทิธ ิแต่หุ้นรองรับการใช้

สทิธขิอง BROOK-W5 มีจาํนวนเพียงพอ จึงไม่จาํเป็นต้องออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ือรองรับ

เพ่ิมเติม     

ในส่วนของการปรับสิทธิสาํหรับ BROOK-W5, BROOK-W6 และ BROOK-W7 นั้น 

จะมีผลบังคับทนัทตีั้งแต่วันแรกที่ผู้ซื้ อหุ้นสามัญจะไม่มีสิทธรัิบหุ้นปันผล (วันแรกที่ตลาด

หลักทรัพย์ข้ึนเคร่ืองหมาย XD)  

ทั้งนี้  ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิใหม่นั้น จะใช้สาํหรับการแปลงสภาพของ

ใบสาํคัญแสดงสทิธใินคร้ังถดัไป ดังนี้  

 สาํหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W5 ราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิ

ใหม่ จะใช้สาํหรับการแปลงสภาพ ณ วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ซึ่งเป็นกาํหนดการ

ใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายของ BROOK-W5 

 สาํหรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ BROOK-W6 และ BROOK-W7 ราคาการใช้สิทธิ

และอตัราการใช้สทิธใิหม่ จะใช้สาํหรับการแปลงสภาพ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 

เพ่ือพิจารณาอนุมัติการมอบอาํนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย มีอาํนาจ

แก้ไขเพ่ิมเติมถ้อยคาํในเอกสารที่เกี่ยวข้องในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงดาํเนินการอื่นใดที่จาํเป็นและเกี่ยวข้อง

ให้เป็นไปตามคาํสั่งของนายทะเบียน เพ่ือให้การดาํเนินการจดทะเบียนสมบูรณ ์ 

2.2 การดําเนินการของบริษทัฯ กรณีที่มีเศษของหุน้ 

 สาํหรับหุ้นปันผล กรณีที่ผู้ถือหุ้นใดถือหุ้นตํ่ากว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสด

แทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.0125 บาท และหากจาํนวนหุ้นปันผลที่ได้

จากการคาํนวณ มีส่วนที่เป็นเศษให้จ่ายเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท 
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 สําหรับการปรับสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในกรณีที่มีเศษของหุ้น จากการ

คาํนวณ ให้ปัดเศษทิ้งทั้งจาํนวน 

3. การกําหนดวนัประชมุผูถ้อืหุน้เพือ่ขออนุมติัการเพิม่ทุนและจดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

กาํหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00

น. ทางสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยกาํหนดวันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม การประชุมสามัญประจาํปีผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2565 (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 

2565 

4. การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุน้เพิ่มทุน ต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวขอ้ง และเงื่อนไข 

การขออนุญาต  

4.1 บริษัทฯ จะจดทะเบียนดําเนินการเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนตามข้อ 1. และแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธต่ิอกรมพัฒนาธรุกจิการค้า กระทรวงพาณชิย์ ภายใน 14 วัน 

นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติให้เพ่ิมทุนเปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียนและแก้ไข

เพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทฯ  

4.2 บริษัทฯ จะต้องขอต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพ่ือพิจารณารับหุ้นเพ่ิมทุนที่

ออกใหม่จากการใช้สทิธซิื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ เป็นหลักทรัพย์จด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอม็ เอ ไอ 

5. วตัถุประสงคข์องการเพิม่ทุน และการใชเ้งินทุนในส่วนที่เพิม่ 

5.1 เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ  

5.2 เพ่ือรองรับการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ  

6. ประโยชนที์่บริษทัฯ จะพึงไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

6.1 การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ถือเป็นการให้

ผลตอบแทนการลงทุนของผู้ถอืหุ้น  

6.2 การจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนเพ่ือให้บริษัทฯ มีหุ้นสามัญเพียงพอเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ และเม่ือมีการใช้สทิธซิื้ อหุ้นสามัญเพ่ิมทุนตามใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ 

บริษัทฯ จะนาํเงินที่ได้จากการใช้สทิธติามใบสาํคัญแสดงสทิธฯิ ไปเป็นเงินทุนเพ่ิมเติมใน

การดาํเนินธุรกจิของบริษัทฯ  

7. ประโยชนที์่ผูถ้อืหุน้จะพึงไดร้บัจากการเพิม่ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 
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7.1 ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.005 บาท และได้รับหุ้นปัน 

ผลในสดัส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้ 0.125 บาท คิดเป็นอตัราการ

จ่ายปันผล 0.0125 บาท รวมเป็นการจ่ายปันผลเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.0175 บาท  

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสาํหรับ 6 

เดือนแรกของปี 2564 โดยจัดสรรจากกาํไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท ซึ่งได้จ่าย

ไปแล้วเม่ือวันที่ 15 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นาํเสนอผู้

ถอืหุ้นพิจารณาอนุมัติตามที่กล่าวข้างต้นในอตัรา 0.0175 บาทต่อหุ้น (รวมเงินสดและ

หุ้นปันผล) สาํหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2564 โดยจัดสรรจากกาํไรสะสมของบริษัท

ฯ ดังนั้น การจ่ายปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2564 จะรวมเท่ากับอัตรา

หุ้นละ 0.0325 บาท 

7.2 นโยบายเงินปันผล 

บริษัทฯ ได้กาํหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ของกาํไรสทุธหิลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินสาํรองตามกฎหมาย ตามงบการเงิน

เฉพาะกจิการของบริษัทฯ 

ทั้งนี้  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปล่ียนแปลงข้ึนอยู่กับ ผลการดาํเนินงาน ฐานะ

การเงิน สภาพคล่อง แผนการลงทุน ความจําเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการ

ดําเนินงาน การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ เหน็สมควร 

8. รายละเอียดอ่ืนใดที่จําเป็นสําหรบัผูถ้ือหุน้เพือ่ใชป้ระกอบการตดัสินใจในการอนุมติัการเพิม่

ทุน/จดัสรรหุน้เพิม่ทุน 

-ไม่มี- 

9. ตารางระยะเวลาการดําเนินการในการจัดสรรหุน้เพิ่มทุน และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งต่อเนื่อง 

ดงัน้ี 

ลําดบั การดําเนินการ วนั / เดือน / ปี 

1. ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ัง

ที่ 2/2565 

วันที่ 25 กุมภาพันธ ์2565 

2. กําหนดรายช่ือผู้ถือ หุ้นที่ มีสิทธิ 

(Record Date) สาํหรับ 

 

2.1 เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือ

หุ้นประจาํปี 2565  

วันที่ 15 มีนาคม 2565 

 

 

ทั้งนี้  จะข้ึนเคร่ืองหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสทิธเิข้า

ประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 
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ลําดบั การดําเนินการ วนั / เดือน / ปี 

2.2 มีสิทธิ รับปันผล  (ตามที่

ระบุในหมายเหตุ 1 ภายใต้

หัวข้อ 2.1 รายละเอยีดการ

จัดสรร 

(หมายเหตุ: การให้สทิธรัิบ

ปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ 

ยั ง มี ค ว า ม ไ ม่ แ น่ น อ น 

เนื่องจากต้องรอการอนุมัติ

จากที่ประชุมผู้ถอืหุ้น)  

 

 

และ ข้ึนเคร่ืองหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสทิธรัิบปัน

ผลในวันจันทร์ที่ 14 มีนาคม 2565 เช่นเดียวกนั 

 

 

 

  

3. แจ้งผลการใช้สิทธิแปลงสภาพของ 

BROOK-W6 และ BROOK-W7 

ภายในวันที่ 1 เมษายน 2565 

4. ดําเนินการจดทะเบียนหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลง

สภ าพขอ ง  BROOK-W6 แล ะ 

BROOK-W7 

โดยคาดว่าจะดํา เนินการดังกล่าวในวันที่  8 

เมษายน 2565 

หมายเหตุ: ตามข้อกาํหนดสทิธขิองใบสาํคัญแสดง

สิ ท ธิ ฯ  BROOK-W6 แ ล ะ  BROOK-W7 ไ ด้

กําหนดไ ว้ ว่ าบ ริษัทฯ  จะ ย่ืนขอจดทะ เบี ยน

เป ล่ียนแปลงทุนชําระแ ล้วของบ ริษัทฯ  ต่อ

กระทรวงพาณิชย์ตามจาํนวนหุ้นสามัญที่ออกใหม่

สาํหรับการใช้สิทธิในแต่ละคร้ังภายใน 14 (สิบสี่) 

วันนับตั้งแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับชําระค่าหุ้นตาม

จํานวนที่มีการใช้สิทธิแต่ละคร้ัง และบริษัทฯ จะ

ดาํเนินการให้นายทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จด

ทะเบียนผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ ที่ได้ใช้สิทธินั้น

เข้าเป็นผู้ถอืหุ้นสามัญของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียน

ผู้ถือหุ้นตามจาํนวนหุ้นสามัญที่คาํนวณได้จากการ

ใช้สทิธใินคร้ังนั้น 

5. ดําเนินการยื่นคําขอให้รับหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนที่เกิดจากการใช้สิทธิแปลง

ส ภ า พ ข อ ง  BROOK-W6 แ ล ะ 

BROOK-W7 

โดยคาดว่าจะดําเนินการในวันที่ 11 เมษายน 

2565 

หมายเหตุ: ตามข้อกาํหนดสทิธขิองใบสาํคัญแสดง

สิ ท ธิ ฯ BROOK-W6  แ ล ะ  BROOK-W7 ไ ด้

กาํหนดไว้ว่า บริษัทฯ จะดาํเนินการย่ืนคาํขอให้รับ

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่ออกเนื่องจากการใช้สิทธิตาม

ใบสาํคัญแสดงสิทธิฯ เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน
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ลําดบั การดําเนินการ วนั / เดือน / ปี 

เ ข้ าซื้ อ ข ายในตลาดหลั กท รัพ ย์ภายใน  30 

(สามสบิ) วัน นับแต่วันกาํหนดใช้สทิธแิต่ละคร้ัง 

6. ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจําปี  

2565 

วันที่ 22 เมษายน 2565 

7. วันแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือ หุ้นต่อ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

วันที่ 22 เมษายน 2565 

8. นํามติ ที่ ป ร ะ ชุม ผู้ ถื อ หุ้น ไปจด

ทะ เบี ยน เป ล่ี ยนแปล ง ทุน จด

ทะเบียน และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอื

บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ต่อกรม

พัฒนาธุ รกิจการค้า  กระทรวง

พาณชิย์ 

โดยคาดว่าจะดําเนินการในวันที่ 3 พฤษภาคม 

2565 

หมาย เหตุ : กฎหมาย ไ ด้ กํ า หนด ไ ว้ ว่ า ต้ อ ง

ดาํเนินการภายใน 14 วัน นับแต่วัน ที่ที่ประชุมผู้

ถอืหุ้นมีมติให้เปล่ียนแปลงทุนจดทะเบียน 

9 จ่ายปันผลเป็นหุ้นและเป็นเงินสด วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 

 

บริษัทฯ ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

 

ขอแสดงความนับถอื 

 

(นายชาญ บูลกุล) 

กรรมการผู้อาํนวยการ 



 

                                                                                                                                             46 
 

ส่ิงที่ส่งมาด้วย 7 
   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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แบบฟอรม์ลงทะเบียนสําหรบัการประชมุผ ูถื้อห ุน้ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส ์(E-AGM)  

 

 

เขยีนท่ี............................................................................................... 
 

วนัท่ี..................เดือน.....................................พ.ศ........................... 

 

ขา้พเจา้.............................................................................................สญัชาต.ิ..................................อยู่บา้นเลขที่..........................................  
 

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

จงัหวดั...................................................รหัสไปรษณีย.์....................................................โทรศัพทม์อืถือ.................................................... 
 

เลขทะเบียนผูถื้อหุน้.....................................................................................เป็นผูถื้อหุน้ของ บริษทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)  
 

โดยถือหุน้จาํนวนทัง้ส้ินรวม.......................................................................หุน้  

 

ขา้พเจา้ขอยืนยันว่าจะเขา้ร่วมประชมุและลงมตใินการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2565 ซ่ึงจะจดัขึน้ในรปูแบบผา่นส่ือ

อิเล็กทรอนกิส ์(E-EGM) ในวนัท่ี 22 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. โดย; 
 

 เขา้ร่วมประชมุ E-AGM ดว้ยตนเอง และขอใหบ้ริษทัสง่ชือ่ผูใ้ช ้ (Username) รหัสผูใ้ช ้ (Password) พรอ้มเว็บลิงค ์ (Web 

Link) เพื่อเขา้รว่มประชมุ มาท่ีอีเมล ์ (e-mai)l........................................................................................................................................... 

 มอบฉันทะใหน้าย/นาง/นางสาว……………………………………………………………………………………………………………………………………........................ 

 เขา้ร่วมประชมุแทน และขอใหบ้ริษทัสง่ชือ่ผูใ้ช ้(Username) รหัสผูใ้ช ้(Password) พรอ้มเว็บลิงค ์(Web Link) เพื่อเขา้ร่วม

ประชมุมาใหผู้ร้ับมอบฉันทะท่ีอีเมล (e-mail)................................................................................................................................... 

 

     ลงชือ่ .................................................................................ผูถื้อหุน้  

         

(..................................................................................) 

 

 

     ลงชือ่ .................................................................................ผูร้ับมอบฉันทะ   

                          

    (...............................................................................) 

หมายเหต:ุ  

กรณุาส่ง “แบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)” ท่ีกรอกขอ้มลูครบถว้น 

พรอ้มแนบเอกสารยืนยันตัวตนตามท่ีกาํหนดใน “ขอ้ปฏิบัติสาํหรับการเขา้ร่วมประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์

(E-AGM) และการมอบฉันทะ” (ส่ิงที่ส่งมาดว้ย หมายเลข 9) มาให้บริษัทภายใน วันท่ี 19 เมษายน 2565 ผ่าน

ชอ่งทางตอ่ไปนี ้

•  ช่องทาง Email : agm_egm@brookergroup.com                                                               

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

บริษทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                   

เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 26 ซอยสขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110. 
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ขอ้ปฏิบติัสําหรบัการเขา้รว่มประชมุผ ูถื้อห ุน้ผา่นส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM)  

และการมอบฉนัทะ 
 

 

1.  กรณีผ ูถื้อห ุน้มีความประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุ E-AGM  

1.1  โปรดกรอกแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชมุผูถื้อหุน้ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) (ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 

1) โดยขอใหท่้าน ระบอีุเมล (e-mail) และหมายเลขโทรศพัทมื์อถือของท่านใหช้ดัเจน สําหรบัใชใ้นการ

ลงทะเบียนเขา้รว่มประชมุ และแนบสาํเนาเอกสารแสดงตวัตนเพื่อยืนยนัสิทธิเขา้ร่วมประชมุ E-AGM ดงันี ้       
                                                                                       

•  สําหรบัผ ูถื้อห ุน้ท่ีเป็นบคุคลธรรมดา – สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือ

สาํเนาเอกสารอื่นซ่ึงออกโดยหนว่ยงานราชการ ท่ียงัไมห่มดอาย ุพรอ้มลงนามรับรองสาํเนาถกูตอ้ง 
                                                                        

•  สําหรบัผ ูถื้อห ุน้ท่ีเป็นนิติบคุคล – หนงัสือมอบอาํนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะท่ีลงนามครบถว้น พรอ้ม

เอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ระบใุนหัวขอ้ “เอกสารประกอบการมอบฉันทะ” ในหนา้ถัดไป   
 

ขอใหท่้านส่งแบบฟอรม์ลงทะเบียนสาํหรับการประชมุผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส ์(E-AGM) และเอกสารแสดงตวัตน

ดงักลา่วขา้งตน้ใหบ้ริษทัภายใน วนัท่ี 19 เมษายน 2565 ผา่นชอ่งทาง ดงันี ้  

•  ช่องทาง Email : agm_egm@brookergroup.com                                                                            

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

บริษทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                   

เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 26 ซอยสขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110. 
 

1.2  เมื่อบริษัทไดร้ับเอกสารตามขอ้ 1.1 จากท่าน บริษัทจะดําเนินการตรวจสอบเอกสารเพ่ือยืนยันสิทธิเขา้ร่วม

ประชมุ โดยเมื่อผ่านการตรวจสอบสิทธิแลว้ บริษัทจะจัดส่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) พรอ้ม 

WebLink ในการเขา้สูร่ะบบการประชมุ E-AGM ไปใหท่้านทางอเีมล (e-mail) 
 

ทั้งนี้ ขอใหท่้านเก็บรักษาชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ไวเ้ป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผูอ้ื่น และใน

กรณีท่ีชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) ของท่านสญูหาย หรือยังไม่ไดร้ับภายในวันท่ี 20 เมษายน 

2565 กรณุาตดิตอ่บริษทัโดยทนัที  
 

1.3  ขอใหท่้านศึกษาคู่มือวิธีการใชง้านระบบการประชมุ E-AGM ท่ีบริษทัไดส้่งใหท่้านทางอีเมล (e-mail) โดยละเอียด 

ทั้งนี้ ระบบจะเปิดใหท่้านลงทะเบียนเขา้ร่วมประชมุล่วงหนา้ 60 นาทีก่อนเร่ิมการประชมุ อย่างไรก็ตาม การ

ถ่ายทอดสดการประชมุจะเร่ิมในเวลา 10.00 น. เท่านัน้ 
 

1.4  สาํหรับวิธีการลงคะแนนระหว่างการประชมุ E-AGM ท่านสามารถลงคะแนนในแตล่ะวาระได ้โดยลงคะแนน “เห็น

ดว้ย” หรือ “ไมเ่ห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” กรณีท่ีท่านไมล่งคะแนนสาํหรับวาระใด ๆ ระบบจะนบัคะแนนของ

ท่านเป็น “เห็นดว้ย” โดยอตัโนมตั ิ
  

1.5  กรณีท่ีท่านประสบปัญหาทางดา้นเทคนิคในการใชร้ะบบการประชมุ E-AGM ก่อนการประชมุ หรือระหว่างการ

ประชมุ กรณุาตดิตอ่ บริษทั ควิดแลบ จาํกดั ซ่ึงเป็นผูใ้หบ้ริการระบบการประชมุ E-AGM ของบริษทั โดยบริษทั

จะระบชุ่องทางการติดต่อ บริษัท ควิดแลบ จาํกัด ไวใ้นอีเมลท่ีไดส้่งชื่อผูใ้ช ้(Username) และรหัสผูใ้ช ้(Password) 

ใหท่้าน  
 

2.  กรณีผ ูถื้อห ุน้มีความประสงคจ์ะมอบฉนัทะใหผ้ ูอ่ื้นเขา้รว่มประชมุ E-AGM                                                               

สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชมุ E-AGM ได ้ผูถื้อหุน้สามารถมอบฉันทะใหบ้คุคลอื่นหรือกรรมการอิสระ

ของบริษทัดงัตอ่ไปนีเ้ขา้ร่วมประชมุและออกเสียงแทน  
 

(1) ดร. ปีเตอร ์เวลดนั     

      กรรมการอิสระ 

อาย ุ 84 ปี   อยู่บา้นเลขท่ี  18/112 อาคารสมคิดการ์เดน้คอนโดมิเนี่ยม ชั้น 22   แขวงลมุพิน ี  

เขตปทมุวนั     กรงุเทพ ฯ 10330 
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หรอื 

(2)   นายสมพงษ ์เผอิญโชค 

       กรรมการอิสระ  

อาย ุ 61  ปี อยู่บา้นเลขท่ี  28/6 หมู่ 1 ซ.เพชรเกษม 81 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองคา้งพล ู เขต

หนองแขม กรงุเทพฯ 10160   

        

หรอื 

(3)   นางพรรณี  วรวฒิุจงสถิต       

  กรรมการอิสระ  

  อาย ุ 69  ปี  อยู่บา้นเลขที่    612   ถนนทนรุัตน ์ แขวงทุ่งวดัดอน  เขตสาทร กรงุเทพ ฯ 10120 

  ไม่มีสว่นไดเ้สียพิเศษท่ีแตกต่างจากกรรมการคนอ่ืนๆ ในทกุวาระท่ีเสนอในการประชมุ AGM 

ครัง้น้ี    
 

ทั้งนี้ ขอใหผู้ถื้อหุ้นกรอกขอ้ความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะท่ีบริษัทไดจ้ัดส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ หรือ

สามารถดาวนโ์หลดจากเว็บไซตบ์ริษัทที่ www.brookergroup.com และส่งหนังสือมอบฉันทะและสาํเนาเอกสาร

ประกอบการมอบฉันทะ (ตามที่ระบดุา้นลา่งนี)้ ใหบ้ริษทั ภายในวนัท่ี 19 เมษายน 2565 ผา่นชอ่งทางดงันี ้
 

•  ช่องทาง Email : agm_egm@brookergroup.com                                                                            

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

บริษทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                   

เลขท่ี 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 26 ซอยสุขมุวิท 13 ถนนสุขมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ          

เขตวฒันา กรงุเทพมหานคร 10110 

 

เอกสารประกอบการมอบฉนัทะ            

ผ ูถื้อห ุน้มอบฉนัทะ 
                                                                                                                                                              

1.  หนงัสือมอบฉันทะที่กรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมอืชือ่ของผูม้อบฉันทะและผูร้ับมอบฉันทะ และ                              

2. สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียังไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของผูม้อบฉันทะ และ                                                                                                                                     

3.  สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียังไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของผูร้ับมอบฉันทะ                                                                                   
 

นิติบคุคลมอบฉนัทะ 
                                                                                                                                                                                                        

1.  หนงัสือมอบฉันทะท่ีกรอกขอ้ความครบถว้น และลงลายมือชื่อของผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพันนิติบคุคลนัน้ รวมทั้ง

ตราประทบัของนติบิคุคล (ถา้ม)ี ของผูม้อบฉันทะ และลงลายมอืชือ่ของผูร้ับมอบฉันทะ และ                                             

2.  หนงัสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบคุคลของผูม้อบฉันทะ ซ่ึงลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้งและออกใหไ้ม่

เกิน 6 เดือน กอ่นวนัประชมุผูถื้อหุน้ และ                                                                                                            

3.  สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียังไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของผูม้อีาํนาจลงนามผกูพนันติบิคุคลนัน้ (ผูม้อบฉันทะ) และ                                                                                    

4.  สาํเนาบัตรประจาํตวัประชาชน หรือสาํเนาหนงัสือเดินทางท่ียังไม่หมดอาย ุและลงลายมือชื่อรับรองสาํเนาถกูตอ้ง

ของผูร้ับมอบฉันทะ  
 

บคุคลท่ีไม่ใช่สญัชาติไทยหรอืนิติบคุคลจดทะเบียนต่างชาติ 

กรณีท่ีเอกสารหรือหลักฐานท่ีไดก้ล่าวขา้งตน้ ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ผูถื้อหุน้จะตอ้งแสดง

เอกสารคาํแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซ่ึงลงนามรับรองคาํแปลโดยผูถื้อหุน้ หรือโดยผูม้ีอาํนาจลงนามผกูพันนิติบคุคลที่

เป็นผูถื้อหุน้ 
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3.  ช่องทางสําหรบัผ ูถื้อห ุน้ในการส่งคําแนะนําหรือคําถามท่ีเกี่ยวขอ้งกบับริษทัและวาระการประชมุ E-AGM มี

ดงันี ้    
                                                                                                                                         

3.1  ระหว่างการประชมุ E-AGM ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชมุสามารถส่งคาํแนะนาํหรือคาํถามไดผ้่านระบบการประชมุ 

E-AGM 
 

3.2  ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํแนะนาํหรือคําถามล่วงหนา้ใหบ้ริษัทก่อนวันประชมุภายใน วนัท่ี 19 เมษายน 2565 

ผา่นชอ่งทาง ตอ่ไปนี ้
 

•  ช่องทาง Email : agm_egm@brookergroup.com                                                                            

•  ช่องทางไปรษณีย:์   

ฝ่ายบญัชแีละการเงนิ  

บริษทั บรุ๊คเคอร ์กรุ๊ป จาํกดั (มหาชน)                                                                                   

เลขที่ 10/190-193 อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 26 ซอยสขุมุวิท 13 ถนนสขุมุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขต

วฒันา กรงุเทพมหานคร 10110. 


