รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ณ โรงแรมเจ้ าพระยาปาร์ ค ห้ องธาราเทพ อาคารธาราเทพฮอล์ ล
เลขที 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดงกรุ งเทพมหานคร
วันพฤหัสบดีที 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น.
รายชือกรรมการบริษัททีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายแพทย์ชะฤทธิ พงศ์อนุตรี
2. นายศาวิณ
เลาเศรษฐกุล
3. นายวินเซ็นต์
หยวน ซัน ลี
4. นายสุทธิพงษ์
ศรี สนุ ทรตระกูล
5. นายนิทศั น์
วัฒนกุล
6. นายเจษฎาวัฒน์
เพรี ยบจริ ยวัฒน์
7. นายวีระพล
หรื อตระกูล
8. นางเพ็ญนิภา
ทัพพะรังสี

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการบริษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการ/เลขานุการบริ ษัท
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

รายชือกรรมการบริษัททีไม่ เข้ าร่ วมประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายปริ พล
ธนสุกาญจน์
กรรมการบริษัท
รายชือผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบุญเลิศ

กมลชนกกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5339
บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอส จํากัด

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมจํานวน 38 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 622,452,273 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.75
ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท
นายแพทย์ ช ะฤทธิ พงศ์ อ นุต รี ประธานกรรมการบริ ษั ท กล่า วเปิ ด ประชุ ม พร้ อมทังกล่า วแนะนํ า กรรมการบริ ษั ท
และผู้เข้ าร่ วมประชุมต่อทีประชุม และได้ ร่วมเสนอวาระการประชุมต่างๆพร้ อมกับ นายศาวิณ เลาเศรษฐกุล ประธานเจ้ าหน้ าที
บริ หาร นายนิทศั น์ วัฒนกุล กรรมการ/เลขานุการบริ ษัท และกรรมการอืนๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครังที 2/2558 ซึงประชุมเมือวันพุธที 28 ตุลาคม 2558
บริ ษัทได้ จัดทํารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 2/2558 ซึงประชุมเมือวันพุธที 28 ตุลาคม 2558
คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทได้ บนั ทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที
2/2558 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที
2/2558 ซึงประชุมเมือวันพุธที 28 ตุลาคม2558
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การลงมติ: วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ: รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 2/2558 ซึงประชุมเมือวันที 28 ตุลาคม 2558 ด้ วยคะแนน
เสียงดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
วาระที 2

523,583,436

เสียง

คิดเป็ น

97.21 %

15,000,000

เสียง

คิดเป็ น

2.78 %

538,583,436

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

250,100

เสียง

คิดเป็ น

- %

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรั บปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการสําหรับปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 และเพือสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัท บริ ษัท
ได้ สรุปรายงานผลการดําเนินงานทีผ่านมาและการเปลียนแปลงทีสําคัญซึงเกิดขึนในรอบปี 2558 (ปรากฏตามสิ งที
ส่งมาด้วย 2) ซึงสามารถสรุปได้ โดยสังเขป ดังนี
ผลการดําเนินกิจการของบริ ษัท ประจําปี 2558 โดยมีสาระสําคัญปรากฎในรายงานประจําปี 2558 โดยสรุปดังนี
•
บริ ษัทสามารถฟื นฟูกิจการภายใต้ ศาลล้ มละลายกลางในวันที 22 มิถนุ ายน 2558 ทําให้ บริ ษัทมีสถานะที
ปรับปรุงโครงสร้ างหนีได้ สาํ เร็ จร้ อยละ 100
•
วันที 28 ตุลาคม 2558 บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิการเข้ าลงทุนในธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริ การติดตาม
หนีสิน ตามมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 2/2558 และได้ รับอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากทุน
จดทะเบียน 134.12 ล้ านบาท เป็ น 187.70 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นการจัดสรรหุ้นสามัญ จํานวน 670.35 ล้ านหุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท
•
ทําให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นกลับมาเป็ นบวกตามงบการเงินของผู้สอบบัญชี ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 จํานวนถึง
116.11 ล้ านบาท ในขณะทีบริ ษัทแทบไม่มีหนีสินแสดงถึงฐานะการเงินของบริ ษัททีมันคง (เมือเทียบกับส่วนของ
ผู้ถือหุ้นของบริ ษัททีติดลบถึ ง 2.6 พันล้ านบาท ณ สินปี 2557) ซึงเป็ นคุณสมบัติทีสําคัญในการกลับเข้ า สู่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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สรุ ปผลการดําเนินงาน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
ปี 2558

ธุรกิจบริ หาร
สินทรั พย์ ด้อย
คุณภาพ*
7.03

ธุรกิจติดตาม
เร่ งรั ดหนี*

ธุรกิจวงจรอีเลค
โทรนิคส์
(2)
53.23

งบการเงินรวม
(1)+(2)

4.73

รวมธุรกิจบริ หาร
และรั บจ้ างติดตาม
หนี* (1)
11.76

รายได้ ดอกเบียจากเงินลงทุน
ในสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

7.03

-

7.03

-

7.03

รายได้ จากการบริ การติดตาม
หนีสิน
รายได้ จากการขายและ
ให้ บริ การ
ต้ นทุนรวม
กําไรขันต้ น

-

4.73

4.73

-

4.73

-

-

-

53.23

53.23

(0.45)
6.58

(1.77)
2.96

(2.22)
9.54

(36.74)
16.49

(38.95)
26.03

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

(0.07)

(0.26)

(0.33)

(0.20)

(0.53)

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร
กําไรจากการ(ขาดทุน)
ดําเนินงานก่ อนค่ าใช้ จ่ายที
ปรึ กษา
ค่าใช้ จา่ ยทีปรึกษา**
กําไรจากการ(ขาดทุน)
ดําเนินงาน

(0.25)
6.26

(0.97)
1.73

(1.22)
7.99

(27.52)
(11.23)

(28.74)
(3.24)

(1.95)
4.31

(7.69)
(5.96)

(9.64)
(1.65)

(11.22)

(9.64)
(12.88)

รายได้ รวม

64.99

• ทีมา: งบการเงินทีผ่านการตรวจสอบแล้ วของบริ ษัทโดยผู้สอบบัญชี บริ ษัทไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ สเอบีเอเอส จํากัด
*หมายเหตุ: 1. บริ ษัทเริ มดําเนินธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและรับจ้ างติดตามหนีตังแต่ 2 พฤศจิกายน ถึง
31 ธันวาคม 2558 (59 วัน)
2. ค่าใช้ จ่ายทีปรึกษาจํานวน 9.64 ล้ านบาท เป็ นค่าใช้ จ่ายทีเกียวข้ องกับการทํารายการเข้ าลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ของบริ ษัท เมือวันที 2 พฤศจิกายน 2558 เช่น ค่าใช้ จ่ายทีปรึกษาการเงิน ทีปรึกษากฎหมาย และทีปรึกษา
การเงินอิสระ เป็ นต้ น
รายได้ จากธุรกิจใหม่ คือ ธุรกิจบริ หารหนีด้ อยคุณภาพและบริการติดตามหนีสิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
บริ ษัทมีพอร์ ตลูกหนีทีบริ หารเพือสร้ างรายได้ ดังนี
1. จากการบริ หารพอร์ ตลูกหนีด้ อยคุณภาพทีซือมาจากสถาบันการเงิ นรวมทังสิน 3,734 ราย
มูลหนีรวม 863.96 ล้ านบาท
2. จากการบริ หารพอร์ ตลูก หนีที ให้ บ ริ การติด ตามหนีสิน จากผู้ว่า จ้ างต่างๆ รวมทังสิน 88,688
ราย มูลหนีรวม 3,649.70 ล้ านบาท
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ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรับปี
บัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการสําหรับปี บญ
ั ชีสินสุด ณ วันที
31 ธันวาคม 2558 และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง
การลงมติ: วาระนีไม่มีการลงมติ เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
วาระที 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทสําหรั บปี บัญชีสินสุด ณ วันที
31 ธันวาคม 2558 ซึงผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535(และทีแก้ ไขเพิมเติม)
มาตรา 112 ซึงกําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทํางบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปี ของบริ ษัท
ทีผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตของบริ ษัทแล้ ว เสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจําปี ซึงบริ ษัทได้ จัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิ นและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทดังกล่าวแล้ ว (ปรากฏตาม
สิ งทีส่งมาด้วย 2)
โดยข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญสามารถสรุปได้ ดังนี
รายการ
ปี 2558 (ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
129.93
หนีสินรวม
13.81
ส่วนของผู้ถือหุ้น
116.11
รวมรายได้
64.99
กําไรสําหรับปี
2,558.83
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
6.30

ปี 2557 (ล้ านบาท)
320.77
2,923.51
2,602.74
84.42
(87.72)
(1.75)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไร
ขาดทุนของบริ ษัท สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
แล้ วและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว
การลงมติ: วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ: อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทสําหรับปี บญ
ั ชีสินสุด ณ วันที ธันวาคม
ซึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

524,777,636

เสียง

คิดเป็ น

97.22 %

15,000,100

เสียง

คิดเป็ น

2.77 %

539,777,736

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

250,000

เสียง

คิดเป็ น

- %

หน้ า 10

อนึง ในวาระนี ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและกรรมการได้ ให้ คําอธิบาย ดังนี

เรื องการตัดหนีสูญของสิน ทรั พย์ หนี ด้ อ ยคุณภาพทีซื อมาจากสถาบัน การเงิ น ว่า จะดํา เนิ นการอย่างไร
กรรมการได้ อธิบายว่า การซือสินทรัพย์หนีด้ อยคุณภาพมาด้ วยราคา “x” บาท หากตามหนีได้ เกิน “x” บาท ก็จะไม่
เกิดหนีสูญ แต่หากตามได้ น้อยกว่า “x” บาทจะเกิดกรณีหนีสูญได้ แต่ไม่ใช่หนีสูญของหนีเดิม

เรื องกําไรในปี 2558 นัน เกิดจากการทีบริ ษัทได้ ดําเนินการฟื นฟูกิจการเป็ นผลสําเร็ จ โดยมีการเพิมทุน และ
มีการลดหนี ดังนัน กําไรในปี 2558 จึงเป็ นกําไรทีมาจากผลของการปรับโครงสร้ างหนี
วาระที 4

พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเพือตังเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ ายเงินปั นผลจากผล
การดําเนินงานสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558
เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 33 และเพือเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ ไขเพิมเติม) มาตรา 116 ซึงกําหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรประจําปี สว่ นหนึง
ไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุน
สํา รองนีจะมีจํ านวนไม่น้อ ยกว่าร้ อยละสิบ ของทุน จดทะเบี ยน โดย ณ วันที 31 ธัน วาคม 2558 บริ ษั ทมี ทุน
จดทะเบียนจํานวน 174,286,636.44 บาท บริ ษัทมีการรับรู้รายได้ จากการปรับโครงสร้ างหนีภายใต้ ศาลฟื นฟูกิจการ
และการขายทรัพย์สินบริ ษัทในธุรกิจเดิมจํานวนรวม 2,143.54 ล้ านบาท หักผลขาดทุนการโอนสินทรัพย์ชําระหนี
จํานวนเงิน 45.99 ล้ านบาท ขาดทุนจากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายอุปกรณ์จํานวนเงิน 27.18 ล้ านบาท ขาดทุน
จากการจําหน่ายและตัดจําหน่ายสินค้ าเสือมคุณภาพจํานวนเงิน 2.37 ล้ านบาท ผลประโยชน์พนักงานเมือเลิกจ้ าง
จํานวนเงิน 12.46 ล้ านบาท และต้ นทุนการเงินจํานวน 9.60 ล้ านบาท ทําให้ บริ ษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 2,558.83
ล้ านบาท หากไม่รวมรายการดังกล่าว บริ ษัทยังมีผลขาดทุนจากการดําเนินการ ประกอบกับบริ ษัทเริ มประกอบธุรกิจ
ใหม่หลังจากทีประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครังที 1/2558 เมือวันที 28 ตุลาคม 2558 บริ ษัทจึงยังคงไม่เข้ าเกณฑ์ในการ
ตังสํารองตามทีกฎหมายกําหนด
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณางดการจัดสรรเงินกําไรเพือเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงานของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เนืองจากบริ ษัท
เพิงจะเริ มประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสม
การลงมติ: วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติ: อนุมตั ิงดจัดสรรเงินกําไรเพือตังเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงาน
สินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 เนืองจากบริ ษัทเพิงจะเริ มประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสมด้ วย
คะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

524,777,636

เสียง

คิดเป็ น

97.22 %

15,000,100

เสียง

คิดเป็ น

2.77 %

539,777,736

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

250,000

เสียง

คิดเป็ น

- %
หน้ า 11

วาระที 5

พิจารณาการแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 14 และ ข้ อ 27 และเพือเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (และทีแก้ ไขเพิมเติม) มาตรา 71 ซึงกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เลือกตังกรรมการแทน
กรรมการทีออกตามวาระโดยให้ กรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออก
ให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสามโดยให้ กรรมการทีอยูใ่ นตําแหน่งนานทีสุด
เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่ โดยในปี นี มีกรรมการ
ทีออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 คน ได้ แก่
ชือ
นายสุทธิพงษ์ ศรี สนุ ทรตระกูล
นายนิทศั น์ วัฒนกุล
นายปริ พล ธนสุกาญจน์

ประเภทกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จํานวนปี ทีดํารงตําแหน่ ง การเข้ าร่ วมประชุม
1ปี
100%
1ปี
100%
5เดือน
100%

อนึง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ในคราวต่อไป บริ ษัทจะเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทเพือเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลทีเหมาะสมเพือรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัท เพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
เป็ นการล่วงหน้ า (หมายเหตุ บริ ษัทได้ จดั เว็บไซต์ในขันต้ นแล้ วเมือช่วงเดือนมีนาคม 2559)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึงไม่ ร วมกรรมการที มี ส่ว นได้ เ สีย ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ
เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาการ
แต่งตังกรรมการแทนกรรมการที ออกตามวาระเนื องจากเป็ นผู้มี ความเหมาะสมและมี คุณสมบัติ ครบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง โดยเห็นสมควรให้
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระจํานวน 3 คน ดังกล่าวให้ กลับเข้ าเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
การลงมติ: วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตังเป็ นรายบุคคล ทังนีกรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีส่วนได้ เสียจะต้ อง
งดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง
มติ: อนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระด้ วยคะแนนเสียงดังนี
1. นายสุทธิพงษ์ ศรีสุนทรตระกูล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

523,059,736

เสียง

คิดเป็ น

96.90 %

16,718,000

เสียง

คิดเป็ น

3.09 %

539,777,736

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

250,000

เสียง

คิดเป็ น

- %

หน้ า 12

2.

นายนิทัศน์ วัฒนกุล
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

3.

เสียง

คิดเป็ น

96.90 %

16,718,000

เสียง

คิดเป็ น

3.09 %

539,777,736

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

250,000

เสียง

คิดเป็ น

- %

494,371,208

เสียง

คิดเป็ น

96.72 %

16,718,000

เสียง

คิดเป็ น

3.27 %

511,089,208

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

28,938,528

เสียง

คิดเป็ น

- %

นายปริพล ธนสุกาญจน์
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

วาระที 6

523,059,736

พิจารณาการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559
เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 21 ซึงกําหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินเดือน
เงินรางวัล เบียประชุม บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืน ตามข้ อบังคับหรื อตามทีทีประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพือเป็ นไปพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และทีแก้ ไขเพิมเติม) มาตรา 90
ซึงห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ในกรณี ที ข้ อบัง คับ ของบริ ษั ท มิ ไ ด้ กํ า หนดไว้ การจ่ า ยค่ า ตอบแทนให้ เป็ นไปตามมติ ข องที ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น
ซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559
ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี การจ่ายเบียประชุมให้ อยูภ่ ายใต้ เงือนไขและข้ อกําหนดตามทีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน ได้ เห็นชอบแล้ วดังนี
ค่ าเบียประชุม(เฉพาะกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม)
การประชุมคณะกรรมการ
จํานวนเงิน ครัง / คน / (บาท)
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
30,000
กรรมการ
20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
20,000
กรรมการ
15,000
ทังนี คณะกรรมการบริ หาร รวมถึงกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนทีเป็ นค่าเบียประชุม

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

หน้ า 13

การลงมติ: วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ: ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

523,059,836

เสียง

คิดเป็ น

96.90

%

16,718,000

เสียง

คิดเป็ น

3.10

%

539,777,836

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

250,000

เสียง

คิดเป็ น

-

%

อนึง ในวาระนี ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและกรรมการได้ ให้ คําอธิบาย ดังนี
 กรรมการทีได้ รับเงินเดือนจะไม่ได้ รับเบียประชุม
 สําหรับกรรมการตรวจสอบนัน นอกจากได้ รับค่าเบียประชุมในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว
หากในวันเดียวกันกรรมการตรวจสอบได้ เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทด้ วย กรรมการตรวจสอบก็จะ
ได้ รับเบียประชุมในการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการบริ ษัทตามอัตราข้ างต้ นอีกด้ วย
วาระที 7

พิจารณาการแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาํ หรับปี 2559
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล:เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 และเพือเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 และทีแก้ ไขเพิมเติม มาตรา 120 ซึงให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชีและ
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และ
มาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆของบริ ษัท
ความเห็ น คณะกรรมการบริ ษัท : เห็ น สมควรให้ ผ้ ูถื อหุ้น พิจ ารณาอนุมัติแ ต่ง ตังนายบุญเลิศ กมลชนกกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5339 และ/หรื อ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3760
และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4298 ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส
จํากัด (PwC)เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
3,000,000บาทตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีได้ พิจารณากลันกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการ
บริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว ทังนี ต่อมาภายหลังการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทผู้สอบบัญชีข้างต้ นได้ เสนอค่าสอบบัญชี
ให้ แก่บริ ษัทโดยมีรายละเอียดดังนี
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
รวม

ปี 2559 (บาท)
900,000.00
1,450,000.00
2,350,000.00

ปี 2558 (บาท)
640,000.00
960,000.00
1,600,000.00

(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชี ทีเสนอสําหรับปี 2559 จํ านวน 2,350,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื นๆ เช่น ค่าเดิ นทาง
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ งจะขอเบิ กตามจํ านวนทีจ่ายจริ ง)
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

หน้ า 14

ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที
เกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
การลงมติ: วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติ:
อนุมตั ิแต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี
ตามทีเสนอ และกําหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 2,350,000 บาท ตามทีผู้สอบบัญชีเสนอมา (โดยไม่รวมค่าใช้ จ่าย
อืนๆ เช่น ค่าเดินทางค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึงจะขอเบิกตามจํานวนทีจ่ายจริ ง)ด้ วยคะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

524,708,836

เสียง

คิดเป็ น

97.20

%

15,070,000

เสียง

คิดเป็ น

2.79

%

539,778,836

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

250,000

เสียง

คิดเป็ น

-

%

อนึง ในวาระนี ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและผู้สอบบัญชีซงเข้
ึ าร่วมสังเกตการณ์การประชุมได้ ให้ คําอธิบาย ดังนี
 การกําหนดค่าสอบบัญชีนนพิ
ั จารณาจาก ปริ มาณธุรกรรม การสอบบัญชีใหม่ต้องใช้ เวลา ปริ มาณชัวโมง
ทีจะใช้ เป็ นต้ น
วาระที 8

พิจารณาการออกและเสนอขายตัวเงินระยะสัน
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษัทมีความประสงค์ให้ มีการออกและเสนอขายตัวเงินระยะสัน โดยมีวตั ถุประสงค์
เพือใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท จึงเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณา
การออกและเสนอขายตัวเงินระยะสัน เพือให้ เป็ นไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที ทจ. 9/2552
เรื องการขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายตราสารหนีทีออกใหม่
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาการออกและเสนอขายตัวเงินระยะสันตาม
เงือนไขและข้ อกําหนด ดังนี
วัตถุประสงค์:
เพือใช้ เป็ นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจและเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท
ลักษณะ:
ตัวเงินระยะสัน ชนิดระบุชือผู้รับเงิน สามารถโอนเปลียนมือได้ โดยปราศจากสิทธิไล่เบีย
วิธีการเสนอขาย:
เสนอขายในวงจํากัดต่อผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ทงในประเทศ
ั
และ/
หรื อ ต่างประเทศตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทุน และ/หรื อ ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต.)โดยออกและเสนอขายตัวเงิน
ระยะสันในคราวเดียวกันหรื อหลายคราวตามทีเห็นสมควร
อายุ:
ตัวเงินแต่ละฉบับกําหนดอายุไม่เกิน 270 (สองร้ อยเจ็ดสิบ) วัน นับแต่วนั ทีออกตัวเงิน
ระยะสัน
มูลค่าการเสนอขาย: มูลค่ารวมทังสินไม่เกิน 250 ล้ านบาท (สองร้ อยห้ าสิบล้ านบาท)
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ระยะเวลา:
การดําเนินการ:

ภายใน 3 ปี
มอบหมายให้ กรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัทเป็ นผู้มีอํานาจในการกําหนดเงือนไข
และรายละเอียดทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายตัวเงินระยะสันในแต่ละครัง เช่น
อัตราดอกเบีย ระยะเวลาในการออกและเสนอขายตัวเงินระยะสัน จํานวนเงินทีออกและ
เสนอขาย เป็ นต้ น การรายงานผลการขาย และการดําเนินงานต่างๆทีเกียวกับการออก
และการเสนอขายตัวเงิ นระยะสันข้ า งต้ น ซึงรวมถึงแต่ไม่จํา กัดอยู่เพียงการแต่งตังที
ปรึ ก ษาทางการเงิ น ที ปรึ ก ษาเพื อการออกและเสนอขายตัวเงิ น ระยะสัน และ/หรื อ
นายทะเบียนสําหรับตัวเงินระยะสัน และเข้ าทําลงนาม (โดยมีตราประทับหรื อไม่มีตรา
ประทับ) แก้ ไข เจรจา สัญญา และ/หรื อ เอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อให้ ข้อมูล ยืนเอกสาร
หลักฐานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ ซือขายตราสารหนีไทย และหรื อ/
หน่วยงานอืนใดทีเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายตัวเงินระยะสันดังกล่าว

การลงมติ: วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
มติ: อนุมตั ิการออกและเสนอขายตัวเงินระยะสันตามเงือนไขและข้ อกําหนดตามทีเสนอโดยทีประชุมมีมติด้วย
คะแนนเสียงดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

524,778,836

เสียง

คิดเป็ น

97.22 %

15,000,000

เสียง

คิดเป็ น

2.77 %

539,778,836

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

250,000

เสียง

คิดเป็ น

- %

อนึง ในวาระนี ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและกรรมการได้ ให้ คําอธิบาย ดังนี

การให้ อํานาจกรรมการเป็ นการกําหนดเพือความคล่องตัว โดยกรรมการจะดําเนินการภายใต้ กรอบอํานาจ
เท่านัน และในทางปฏิบตั ิกรรมการผู้มีอํานาจจะดําเนินการตามอํานาจทีปรากฏในหนังสือรับรองของบริ ษัท
กล่าวคือ การลงนามโดยกรรมการผู้มีอํานาจพร้ อมประทับตราสําคัญของบริ ษัท

การดําเนินการออกตัวเงินระยะสันจะดําเนินการผ่านบริ ษัทหลักทรัพย์ โดยบริ ษัทหลักทรัพย์จะเป็ นผู้ให้
คําแนะนําในเรื องต่างๆทีเกียวข้ อง ซึงรวมถึงเรื องการกําหนดอัตราดอกเบียด้ วย
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วาระที 9

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
อนึง ในวาระนี ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและกรรมการได้ ให้ คําอธิบาย ดังนี
 บริ ษั ท กํ า ลัง ดํ า เนิ น การเรื องธรรมาภิ บ าลให้ ป รากฏเป็ น รู ป ธรรม โดยขณะนี ได้ ดํ า เนิ น การว่า จ้ า ง
บุคคลภายนอกให้ ดําเนินการให้ คําแนะนําในการวางระบบการดําเนินกิจการเพือให้ เกิดความโปร่ งใส
การดําเนินการมีความสมบูรณ์
 ในขณะนีบริ ษัทไม่ได้ มีสญ
ั ญาว่าจ้ างสํานักงานทนายความหรื อทนายความใดให้ คําปรึ กษาประจําหรื อ
เป็ นรายเดือน
 ธุรกิจการติดตามหนีในพอร์ ตสินทรัพย์หนีด้ อยคุณภาพ หรื อ การติดตามหนีในพอร์ ตของตนเองสามารถ
สร้ างกําไรได้ มากกว่าการรับค่าบริ การติดตามหนีให้ แก่ผ้ อู ืน ดังนัน ทิศทางในการสร้ างกําไรของบริ ษัทให้
ได้ มากหรื ออย่างก้ าวกระโดดจะมาจากธุรกิจการติดตามหนีในพอร์ ตสินทรัพย์หนีด้ วยคุณภาพทีบริ ษัท
ไปซือมา
 คณะกรรมการจะพิจารณาในเรื องการออกใบสําคัญแสดงสิทธิและ/หรื อการเพิมทุนให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นต่อไป
 เข้ าใจว่าผู้ถือหุ้นเดิม (กลุม่ งานทวี) ได้ เอาหุ้นของตนไปจํานํากับสถาบันการเงิน และต่อมาหุ้นเหล่านัน
ได้ ถกู ขายทอดตลาด ในเรื องนี นักลงทุนใหม่ไม่ได้ เข้ าไปเกียวข้ อง
 การนําบริ ษัทกลับเข้ าไปยังตลาดหลักทรัพย์นนั บริ ษัทจะต้ องดําเนินการข้ อกํ าหนดและเงือนไขของ
ตลาดหลักทรัพย์ อาทิ ผลของงบการเงินต้ องเป็ นผลบวก มีการปรับโครงสร้ างหนีสําเร็ จ มีกําไรต่อเนือง
และมี ก ารวางระบบตรวจสอบต่ า งๆ ซึ งในเรื องนี บริ ษั ท ได้ ทํ า หนัง สื อ ชี แจงและหนัง สื อ ตอบถึ ง
ตลาดหลักทรัพย์ในประเด็นทีตลาดหลักทรัพย์ประสงค์จะทราบด้ วย
 ธุรกิจติดตามหนีเป็ นธุรกิจทีมีความละเอียดอ่อน การดําเนินการจําเป็ นต้ องมีความโปร่ งใสในองค์กร
และต้ องดําเนินงานอย่างมืออาชีพ และใช้ ความระมัดระวัง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อให้ ความเห็นเพิมเติม ประธาน กล่าวปิ ดประชุม

(นายนิทศั น์ วัฒนกุล)
กรรมการและเลขานุการ
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