
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 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2565 
บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จาํกัด (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที่ : ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน2565 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท บรุ๊คเคอร์ กรุ๊ป จํากดั (มหาชน)     

เป็นรูปแบบการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ (E-AGM) 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 
     (ประชมุผ่านระบบ E-AGM)                    กรรมการพจิารณาผลตอบแทน 

  5. คณุพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการตรวจสอบ 

                               (ประชมุผ่านระบบ E-AGM) 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   

                 
 ผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1.  คณุศกัด์ิชยั วฒันะเดชะกลุ สํานกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซเิอท จํากดั 
     (ประชมุผ่านระบบ E-AGM) 

 ในท่ีประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นจํานวนรวม 35 คน นบัรวมจํานวนหุ้นได้                
4,693,148,224 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.125 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด คิดเป็นร้อยละ 55.95  
ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด เป็นอันครบองค์ประชุม ซึ่งก่อนการเร่ิมประชุมประธานได้ชีแ้จง
เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 
บริษัทขอเรียนแจ้งว่าการประชมุผ่านระบบ E-AGM นี ้เป็นระบบของบริษัท ควิดแลบ จํากดั ซึ่ง
เป็นระบบท่ีสอดคล้องกบัประกาศของกระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคมในเร่ืองมาตรฐาน
การรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงผ่านการ
รับรองระบบควบคมุการประชมุ จากสํานกังานพฒันาธุรกรรมทางอิเลก็ทรอนิกส์ (ETDA)  
ลําดับถัดไป เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออก
เสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ขอเรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน และการนับคะแนน
เสียง ดงันี ้
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วิธีการปฏิบติัในการลงคะแนน 
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจํานวนหุ้นท่ีตน
ถืออยู่  โดยให้นบั 1 หุ้นตอ่ 1 เสียง 
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  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 

4 มิถุนายน 2564 
 
 ประธานได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาและอนมุติัรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2564 

ซึง่ได้ประชมุไปเม่ือวนัท่ี 4 มิถนุายน 2564 
 
  มตทิี่ประชุม 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุติัรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วตามท่ีประธานเสนอ ไม่มีผู้
ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,693,437,108 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 
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หมายเหต ุในวาระนีมี้ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมจํานวนรวม 1 คน นบั
รวมจํานวนหุ้นได้ 288,884  หุ้น 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและอนุมัติงบการเงินประจําปี 

2564 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว  
 

ประธานได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และงบการเงิน 
ของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรอง  
โดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัรายละเอียดในเอกสารแนบหมายเลข 3 รายงานประจําปี 
 
คุณสุภาณี พงศ์สุภาพชนได้สรุปผลการดําเนินงานรวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปี 
2564 ท่ีผ่านมา ซึง่มีผลสรุปได้ดงันี ้

 
ในปี 2564 บริษัทฯและบริษัทย่อย มีรายได้รวม 924 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2563 จํานวน 722 
ล้านบาท เน่ืองจากปี 2564 บริษัท ฯ สามารถรับรู้รายได้ค่าบริการ  บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวม
เท่ากบั 445 ล้านบาท เป็นกําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ เท่ากบั 347 ล้านบาท กําไรต่อหุ้นขัน้
พืน้ฐานเท่ากบั 0.046 บาทต่อหุ้น  ผลการดําเนินงานในปี 2564 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมเท่ากับ 
3,903 ล้านบาท มีหนีสิ้นรวม 553 ล้านบาท  เป็นหนีสิ้นหมนุเวียน ไม่มีหนีสิ้นระยะยาว โดยมี
สว่นของผู้ ถือหุ้นรวมจํานวนเท่ากบั 3,350 ล้านบาท  
 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯและมีมติอนมุติัและ 
รับรองงบการเงินประจําปี ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ           
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 3   พิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและเร่ืองเงินปันผลประจําปี 

2564  
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ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาการจัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และ
เร่ืองเงินปันผลประจําปี 2564 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. อนุมัติจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิในปี  2564 จํานวน 
9,617,696.84 บาท  ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคบัของบริษัท ฯ ข้อ 40  

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.005 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 41.94  
ล้านบาท  

3. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ (“หุ้นปันผล”)  ในสดัส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล 
หรือจํานวนไม่เกิน 838.84 ล้านหุ้ น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.125 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของ 
บริษัทฯ หรือเป็นมลูค่าทัง้สิน้ประมาณไม่เกิน 104.86 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการจ่ายปันผล 
0.0125 บาทต่อหุ้น กรณีท่ีผู้ ถือหุ้นใดถือหุ้นต่ํากว่า 10 หุ้น ให้จ่ายปันผลเป็นตวัเงินแทนการ
จ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท ในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นนัน้ หากจํานวนหุ้นปัน
ผล  ท่ีได้จากการคํานวณ มีสว่นท่ีเป็นเศษให้จ่ายเป็นเงินสดแทนในอตัราหุ้นละ 0.0125 บาท 

4. จากข้อ 2 และข้อ 3 รวมเป็นการจ่ายปันผลทัง้ในรูปของเงินสดและหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.0175 บาท (ปัจจบุนั ณ วนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2565 จํานวนหุ้นสามญัชําระแล้วของบริษัทฯ  
เท่ากับ 8,388,432,449 หุ้น) ดงันัน้ มูลค่ารวมของเงินปันผลประมาณไม่เกิน 146.80 ล้าน
บาท  

5. ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลฯ เป็นเงินสดสําหรับ 6 เดือนแรก
ของปี 2564 โดยจดัสรรจากกําไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.015 บาท ซึง่ได้จ่ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี  
15 กันยายน 2564 และคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้นําเสนอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
การปันผลตามท่ีกล่าวข้างต้นในอัตรา 0.0175 บาทต่อหุ้ น (รวมเงินสดและหุ้ นปันผล) 
สําหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2564 โดยจดัสรรจากกําไรสะสมของบริษัทฯ ดงันัน้ การจ่าย
ปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2564 จะรวมเท่ากบัอตัราหุ้นละ 0.0325 บาท 
 

มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัไม่จดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดําเนินงานของบริษัทฯตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2564  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2564 ในอตัราหุ้น
ละ 0.0325 บาทตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 4 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2565 
 

ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้ สอบบัญชี               
รับอนุญาตเลขท่ี 3885 หรือ นางณัฐสรัคร์ สโรชนันท์จีน  ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 
หรือนางสาวดรณี สมกําเนิด  ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5007 หรือ นางสาวจารุณี น่วมแม่
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5596 หรือ นายศิรเมศร์ อคัรโชติกุลนันท์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 11821 แห่งบริษัท สํานกังาน เอ. เอ็ม. ที. แอสโซซิเอท จํากดั ซึ่งไม่มีความสมัพนัธ์ และ/
หรือ การมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับ
บุคคลดังกล่าว มาเป็นบริษัทผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในปี  2565 โดยมี
คา่ตอบแทนการสอบบญัชีไม่เกินกวา่ 1,900,000 บาท 
   

                    มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และมีมติอนุมัติ

ค่าตอบแทนการสอบบญัชีตามท่ีประธานเสนอทกุประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,693,437,108  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ          
ผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย    0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  

 
 ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญ 

ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2565 นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระ 4 ท่าน คือ 

 นายชาญ บลูกลุ  

 นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต  

 นายปีเตอร์ เวลดนั 

 นายพงษ์ชยั เศรษฐีวรรณ  
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โดยทางคณะกรรมการสรรหาหลังจากได้ทําการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นชอบและ        
ขอเสนอต่อคณะกรรมการ บริษัทฯ ให้เลือกกรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ส่ีท่านกลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ตอ่ไป 
ประธานเสนอให้กรรมการทัง้ส่ีท่านออกจากห้องประชมุก่อนท่ีท่ีประชมุจะลงมติ 
 
ประธานเสนอต่อท่ีประชุมเพื่อให้พิจารณาเลือก นายชาญ บูลกุล กลบัเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 
                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและมีมติเลือก นายชาญ บูลกลุ ให้กลบัเข้าเป็นกรรมการของ บริษัทฯ อีก
วาระหนึ่ง ตามท่ีประธานเสนอ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบัตรเสีย ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจงึได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาเลือก นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต  
กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

                      
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชุมได้พิจารณาและมีมติเลือก นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต ให้กลับเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯอีกวาระหนึ่ง ตามท่ีประธานเสนอ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0   เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานจึงได้เสนอต่อท่ีประชมุให้พิจารณาเลือก นายปีเตอร์ เวลดนั  กลบัเข้าเป็นกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึง่  
 
มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุได้พจิารณาและมีมติเลือก นายปีเตอร์ เวลดนั กลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีก
วาระหนึง่ ตามท่ีประธานเสนอ  ไม่มีผู้ ท่ีไมมี่สิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไมมี่บตัรเสีย ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

 งดออกเสียง 0   เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

 เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย   0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทั ง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง   0    เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วม
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับงวดตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2565 ถึง               
31 ธันวาคม 2565 
 

 ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุติัในคําเสนอของค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับ
งวดตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบ
ของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนแล้ว  ในจํานวนเงินรวมไม่เกิน 5,300,000 บาท  

                        มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุได้พิจารณาเห็นชอบแล้วและมีมติอนมุติัค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการทัง้คณะในงวด

วันท่ี 1 มกราคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,300,000 บาท ตามท่ี
ประธานได้เสนอ   ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบตัรเสีย    ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่ เห็นด้วย     0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ  0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารเพิ่มทนุจดทะเบียน 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 มูลค่าหุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับ
การใช้สทิธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ BROOK-W6 และ ใบสาํคัญแสดงสิทธิ BROOK-W7  

 (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบสาํคัญแสดงสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิใบสาํคัญแสดงสิทธิ) 

 
ประธานได้ขอให้ท่ีประชมุพจิารณาและอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนปัจจบุนั
จํานวน 1,489,315,278.75 บาท เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 1,637,350,330.125  บาท 
โดยออกหุ้นสามญั จํานวน 1,184,280,411 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.125 บาท 
 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการเพิ่มทนุจดทะเบยีน จาก 1,489,315,278.75 บาท เป็นทนุจด
ทะเบียนใหม่จํานวน 1,637,350,330.125 บาท โดยออกหุ้นสามญัจํานวน 1,184,280,411 หุ้น 
มลูคา่หุ้นละ 0.125 บาท ตามท่ีประธานเสนอทกุประการ ไมมี่ผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้
และไม่มีบตัรเสีย ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้
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 เห็นด้วย 4,693,437,108 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย  0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง  0  เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 8      พจิารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทนุจดทะเบียน ดังนี ้
 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 1,637,350,330.125  (หนึ่งพันหกร้อยสามสิบเจ็ดล้านสามแสนห้าหม่ืนสามร้อย
สามสิบบาทสิบสองสตางค์คร่ึง) 

แบง่ออกเป็น :                13,098,802,641 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสามพันเก้าสิบแปดล้านแปดแสนสองพันหกร้อยส่ี
สิบเอ็ดหุ้น) 

มลูคา่หุ้นละ : 0.125 บาท (สิบสองสตางค์คร่ึง) 
โดยแบง่ออกเป็นหุ้นสามญั :   13,098,802,641 หุ้น (หนึ่งหม่ืนสามพันเก้าสิบแปดล้านแปดแสนสองพันหกร้อยส่ี

สิบเอ็ดหุ้น) 
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 4,693,437,108  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 ไม่เห็นด้วย           0   เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 งดออกเสียง           0   เสียงคิดเป็นร้อยละ   0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 
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 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนมุติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W7 ดงันี ้
 
9.1 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 838,843,245 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับ 

การจ่ายหุ้นปันผล 
9.2 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนจํานวน 275,793,026 หุ้นมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับ

การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท BROOK-W6 (เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ)  

9.3 จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 69,644,140 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.125 บาทเพื่อรองรับการ
ใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท BROOK-W7 (เน่ืองจากการ
เปล่ียนแปลงราคาและอัตราการใช้สิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ
ใบสําคญัแสดงสิทธิ)  
 
ประธานได้เสนอต่อท่ีประชุมให้พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุน 1,184,280,411 หุ้น
เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท 
BROOK-W6 การใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัท BROOK-W7  
(เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคาและอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการ
ปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ)   
 
มตขิองที่ประชุม 
ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุ1,184,280,411 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
การใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W6 การใช้สิทธิตาม
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท BROOK-W7  (เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงราคา
และอตัราการใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ ตามเง่ือนไขการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ)   
ตามท่ีประธานเสนอทุกประการ  ไม่มีผู้ ท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนีแ้ละไม่มีบัตรเสียด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วย 4,693,437,108  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

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

 บตัรเสียจํานวน 0 ใบ  0 เสียงคิดเป็นร้อยละ 0.00 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ี
เข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่ 10 พจิารณาวาระอื่น ๆ ( ถ้ามี ) 

 
ประธานได้เรียนวา่วาระนีกํ้าหนดไว้เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อสงสยัหรือเพื่อให้คณะกรรมการ
บริษัทฯได้ชีแ้จงข้อซกัถามหรือข้อสงสยัตา่งๆของผู้ ถือหุ้น 
ประธานได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม  
 

ผู้ ถือหุ้นช่ือคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง มาประชุมด้วยตัวเอง ถามว่าเก่ียวกับวาระท่ี 3 ซึ่งเป็น
เร่ืองต่อเน่ืองจากวาระท่ี 7 ถึง 9 ถามว่าการจ่ายหุ้นปันผล จะมีการปรับสิทธิ BROOK-W5 ซึง่ซือ้
ขายวนัสดุท้ายในวนัท่ี 26 เมษายน นีห้รือไม่   
คณุสภุาณีตอบวา่ บริษัท ฯ มีวอแรนต์ 3 ตวั คือ BROOK-W5  BROOK-W6 และ BROOK-W7 
ทุกตวัมีสิทธิเท่ากันในการได้รับการปรับสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ  ซึ่งบริษัท ฯ ได้ออกข่าว
เผยแพร่ไปแล้วเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคมท่ีผ่านมา การปรับสิทธิใหม่มีรายละเอียดดงันี ้
BROOK-W5  ราคาในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (บาท/หุ้น) 0.194  
อตัราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 1.291  
BROOK-W6  ราคาในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (บาท/หุ้น) 0.59  
อตัราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 1.101 
BROOK-W7  ราคาในการใช้สิทธิซือ้หุ้นสามญั (บาท/หุ้น) 1.180  
อตัราการใช้สิทธิ (หน่วย : หุ้น) 1 : 1.102 
 
ผู้ ถือหุ้ นท่านเดิมถามต่อไปว่า บริษัท ฯ มีแผนท่ีจะลงทุนทําธุรกิจขุดเหมืองคริปโตเคอร์เรนซี่
หรือไม่ 
คณุวริศ บลูกลุ กรรมการ ตอบวา่บริษัท ฯ กําลงัทําความเข้าใจอตุสาหกรรมนีเ้พื่อตอ่ยอดธุรกิจท่ี
ปรึกษาเป็นหลกั ยงัไม่มีนโยบายตัง้เป็นธุรกิจขดุเหมืองอย่างจริงจงั จดุประสงค์หลกัของการเข้า
ศกึษาเร่ืองนีคื้อ ตอ่ยอดธุรกิจท่ีปรึกษา 
ประธานกลา่วเสริมว่า บริษัท ฯ เราต่างกบับริษัทจดทะเบียนรายอื่น ๆ ท่ีประกาศว่าจะเข้าลงทนุ
ขดุเหมือง ของเราเป็นแคศ่กึษาเพื่อเป็น Advisory ไปก่อน 
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุขจร พนารัตน์ ถามวา่ Direction หลกั ในตลาดคริปโต เราจะไปทางไหนบ้าง 
คณุวริศ ตอบว่า เร่ืองหลกัคือการเป็นธุรกิจท่ีปรึกษาเพื่อตอ่ยอดธุรกิจท่ีปรึกษาท่ีเป็นอยู่ เราจะไม่
แนะนําราคาเหรียญหรือแนะนําการซือ้เหรียญซึง่เป็นธุรกิจท่ีต้องใช้ใบอนญุาต ฯ เราจะใช้ความรู้
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ทางด้านธุรกิจ การจดัโครงสร้างธุรกิจผสมผสานกบัความรู้ทางด้าน Blockchain เทคโนโลย่ีของ
สินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ประโยชน์ให้กับบริษัท ท่ีจะขยายหรือ Intregate สินทรัพย์ดิจิทัลเข้าเป็น
สว่นหนึง่ของแผนธุรกิจ  นอกจากนีเ้รายงัศกึษาเร่ือง 
1. NFT บริษัท ฯ ได้ออก NFT Collection ของตวัเองออกมา 1 Collection จําหน่ายได้แล้วส่วน
หนึง่เม่ือต้นปี  
2. ศกึษาเร่ืองขดุเหมือง เพื่อตอ่ยอดธุรกิจท่ีปรึกษา 
3. ทําความเข้าใจเพิ่มเติมเก่ียวกบัสินทรัพย์ดิจิทลัเพื่อหา Sector หรืออตุสาหกรรมท่ีน่าสนใจใน
การขยายธุรกิจ อาจจะเป็น Pilot Project  ไปก่อน แต่ส่ิงเหล่านีต้้องใช้เวลาในการทํา Due 
Diligence  ให้ชดัเจนก่อน ศกึษาโดยเช่ือมกบั Strategic Partner ทัว่โลก Project ท่ีสนใจจะเป็น 
Project scale ท่ีไปได้ถึงคนทัว่โลกเป็นหลกั  ไม่ได้เน้นธุรกิจในประเทศไทย  
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคุณสากล สุขวาณิชวิชัย ถามว่า การท่ีแบ๊งค์ชาติไม่สนับสนุนการชําระด้วยคริปโต
และออกกฎหมายนีจ้ะเป็นการกีดกนัการเจริญเติบโต ควบคูไ่ปกบัทางไบแนนซ์ไหม 
คุณวริศ ตอบว่าโดยส่วนตัวมองว่าเป็นช่วงเวลาการปรับเกณฑ์เก่ียวกับสินทรัพย์ดิจิทัลให้มี
ความชดัเจนมากขึน้  หลายๆ ประเทศใช้เวลาพอสมควรในการ Adopt เทคโนโลยีคริปโต  เร่ืองนี ้
คงไม่ใช่ทางตนัสําหรับอุตสาหกรรมคริบโตในประเทศไทย  ประเทศไทยต้องปรับเปล่ียนเกณฑ์
ไปเร่ือย ๆ ตามตลาดโลกและประเทศตา่งๆ ท่ีจะต้องเปล่ียนนโยบายไปเร่ือยๆ  
สําหรับไบแนนซ์  เป็นหนึ่งในพนัธมิตรทางธุรกิจของเรา โดยขณะนีบ้ริษัท ฯได้ทํา Binance NFT
ขึน้  และทางไบแนนซ์ได้ส่งต่อ Project ให้เราเข้าไปศึกษา ให้ข้อมูลเชิงลึกสําหรับบริษัทท่ียัง
ไม่ได้ List เหรียญ  ข้อมลูของบริษัทก่อนท่ีจะทํา ICO หรือก่อน Listing เหรียญ  มีหลาย Model 
ของธุรกิจท่ีเรามองว่ามีโอกาสเติบโตสงู น่าสนใจท่ีจะลงทนุ เป็นธุรกิจท่ีมีแนวโน้มท่ีดีสามารถจะ
เติบโตได้อย่างตอ่เน่ือง  ซึเ่ป็นแนวทางของบริษัท ฯ ท่ีจะดําเนินตอ่ไปในปีนี ้   
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุขจร พนารัตน์ ถามว่า แต่ส่วนท่ีเราลงทนุค่อนข้างเยอะ คิดว่าส่วนได้ส่วนเสีย จะ
ไม่เยอะกวา่คา่ท่ีปรึกษาหรือ 
คณุวริศ ตอบวา่ ธุรกิจท่ีปรึกษา บริษัท ฯยงัคงทําอยู่อย่างตอ่เน่ือง เพียงแตต้่องการนําเทคโนโลยี
สินทรัพย์ดิจิทลัมาทําประโยชน์ร่วมกนั  ถ้า Deal size ใหญ่ งานท่ีปรึกษาก็จะมีขนาดงานท่ีใหญ่
เช่นกนั  คา่ Fee ก็มากขึน้ตามลกัษณะงาน  โอกาสของธุรกิจท่ีปรึกษายงัมีอยู่อย่างแน่นอน  
 
ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า ช่วยอธิบายเร่ือง Global อีกหน่อย เราจะปรึกษาบริษัทในไทยให้
ไปขยายธุรกิจ Global หรืออย่างไร ทําไมถึงบอกว่าเราเน้น Global แล้ว รายได้เราจะได้จากใน
ไทยหรือ Global  
คุณวริศ ตอบว่า ต้องดูว่าลูกค้าของเราในอนาคตเป็นแบบไหน ขณะนีเ้รามี Global Strategic 
Partner  บาง Project เราเลือกท่ีจะลงทุนเอง บาง Project เราเลือกท่ีจะเป็นท่ีปรึกษา มีโอกาส
ทางธุรกิจเกิดขึน้อย่างมาก  
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การขยายธุรกิจออกไปใน Global ก็น่าสนใจ แต่ต้องรอด ูTrend ของธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทลัว่าไป
ทางไหนและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องไปในทิศทางไหน 
อย่างเช่น เหรียญ ICO ท่ีเราลงทุนใน Binance  มี Trader และ Investor ทัว่โลกเข้าถึง Project 
ท่ีเราลงทนุ ตลาดจะใหญ่มากๆ  
บริษัท ฯ จะเน้นธุรกิจในไทยออกไปสูต่ลาดโลก  และเช่ือมโยงโลกเข้าสูธุ่รกิจท่ีเราทํา 
โลกหมายถึงประเทศทัว่โลกและโลกของคริปโตด้วย นัน่ก็คือโลกของ Metaverse และ โลกของ 
Digital Assets    
 
ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามต่อไปว่า คือมองว่า ระยะสกั 5 ปี 10 ปี ค่าท่ีปรึกษาจะเป็น portion ใหญ่
กวา่ การลงทนุ ในเหรียญของเราถกูไหม  
คณุวริศ ตอบว่า ตอบได้ยาก  Trend เปล่ียนแปลงไปเร่ือย ๆ  นโยบายของประเทศต่างๆ พฒันา
ไปได้เร่ือยๆ เปล่ียนแปลงไปได้ตลอด 
  
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุประภศัร์พงษ์ นนัทกิจพฒันา ถามวา่  
1.  ตอนนี ้BROOK มีลงบริษัท Startup ไปก่ีบริษัทแล้ว 
2. ทําไมถึงเลือกลงทนุบริษัท Treehouse มีความโดดเดน่อย่างไร ? และมีแผน Exit อย่างไร 
คณุวรุฒ บลูกลุ กรรมการบริษัท ฯ  เป็นคนตอบคําถามนี ้
1. อยู่ในขัน้ตอนการวางแผน ไม่อยากเปิดเผยตวัเลขในตอนนี ้เป็นทิศทางของบริษัท ฯ ในปีนี ้
และปีหน้า เราได้มีโอกาสเข้าถึง Deal ดีๆ โดยมี Global Strategic Partner แนะนํา มีโอกาส
เข้าถึงบริษัทดีๆ ท่ีเป็น Early stage ท่ีคนอื่นไม่สามารถเข้าถึงได้  ข้อนีเ้ป็นประโยชน์เป็นจดุแข็ง
ของบริษัท ฯ   
2. Treehouse มีทีมท่ีดี อย่าง Morgan Stanley และ Goldman Sachs ซึ่งมีประสบการณ์การ
ทํางาน  ประสิทธิภาพการทํางานท่ีดีและมี Network ท่ีกว้างขวาง 
ส่วนท่ีจะมีแผน Exit อย่างไร จะมี Investment Committee ตัดสินใจ เร่ืองเวลา จํานวนเงิน ท่ี
เหมาสม เม่ือไรและอย่างไร  
  
 ผู้ ถือหุ้นช่ือคุณขจร พนารัตน์ ถามว่า แต่โปรเจคท่ีเราลงมันเป็นการลงทุนส่วนตัวของบริษัท 
ไม่ใช่ด้านท่ีปรึกษาถกูไหม คือผมยงัมองภาพไม่ออกว่า เราจะไปทางท่ีปรึกษาเป็นสดัสว่นรายได้
หลกัของเราอย่างไร  เพราะสดัสว่นการลงทนุของเราคอ่นข้างเยอะ 
คณุวรุฒ ตอบวา่ข้อแรกถกู 
คณุวริศ  กล่าวเสริมต่อมาว่า ยกตวัอย่างคร่าวๆ Project NFT ลกูค้าให้เราช่วยทํา ค่า Fee คิด
เป็นเปอร์เซนต์ เป็น profit sharing  ขายได้ทัว่โลก คา่ Fee profit sharing ก็มากขึน้ตามไปด้วย  
หรืออย่าง Project ขุดเหมือง มีหลายรูปแบบ เป็นท่ีปรึกษาทั่วไป ค่า fee ก็เป็นอีกแบบ เป็นท่ี
ปรึกษาดแูลระบบ คา่ fee ก็เป็นอีกแบบ 
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สินทรัพย์ดิจิทลัเป็นเร่ืองใหม่ บริษัทท่ีมีความรู้เร่ืองสินทรัพย์ดิจิทลัมีน้อยราย ยิ่งเป็นบริษัทท่ีมี
ความรู้เร่ืองสินทรัพย์ดิจิทลัและโครงสร้างธุรกิจการเงินในบริษัทเดียวกนั ยิ่งหาได้ยากมาก 
บริษัท ฯ มัน่ใจวา่จะเป็นผู้ นําตลาดด้านนีใ้นประเทศไทยได้ 
 
ประธานกล่าวเสริมว่า ขณะนีบ้ริษัทฯ เร่ิมทํา Digital Finance ด้วย ไม่ใช่ทําท่ีปรึกษาธุรกิจ
แบบเดิมแบบเดียวอย่างท่ีผ่านมา   
ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามตอ่ไปวา่ คิดวา่โปรเจคตา่งๆ จะเร่ิมออกมาเมื่อไร 
ประธานกลา่ววา่ ต้องคอยฟังประกาศอย่างเป็นทางการพร้อมๆ กนั 
   
ผู้ ถือหุ้นท่านเดิมถามตอ่ไปวา่ เข้าใจวา่บอกเจาะจงไม่ได้ อยากพอได้ภาพอตุสาหกรรม 
และ Timing กว้าง ๆ แบบปีหน้าหรือปีนี ้เร่ืองท่ีปรึกษา   
คณุวรุฒ กลา่ววา่ ให้คอยติดตามทาง Social Media ของบริษัท ฯ ดีกวา่เป็นข้อมลูลา่สดุ 
คณุวริศ กลา่วเพิ่มเติมวา่ ภาพรวมของอตุสาหกรรม เราจะมีการทํา Content ออกมา
คอ่นข้างมาก  มีการนําข้อมลูเชิงลกึจาก Strategic partner ตา่งประเทศ ท่ีมีข้อมลูเชิงลกึ
ประเภทนีม้าเผยแพร่ 
เร่ืองงานท่ีปรึกษา มีลกูค้าหลายรายติดตอ่เข้ามาแตเ่ปิดเผยรายละเอียดไม่ได้  
 
ผู้ ถือหุ้นช่ือคณุประภศัร์พงษ์ นนัทกิจพฒันา ถามว่า ขอทราบพอร์ตการลงทนุคร่าว ๆ ของบริษัท 
แบง่ตาม Asset Class วา่มีอะไรบ้าง ? ประมาณก่ีเปอร์เซนต์  
ประธานกลา่ววา่  ให้ดจูากรายงานงบการเงิน ดจูากหมายเหตปุระกอบงบการเงินได้   
 

  ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุ 
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