รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
บริษัท เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) หองวีไอพี 1 เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร
ในวันศุกรที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 14.00 น.
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เขารวมประชุม
1. นายนนทจิตร
ตุลยานนท
2. นายวีระพล
หรือตระกูล
3. นางเพ็ญนิภา
ทัพพะรังสี
4. นายปริพล
ธนสุกาญจน
5. นายสุทธิพงษ
ศรีสุนทรตระกูล
6. นายอดุลย
สุรวุฒิกุล

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไมเขารวมประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายเจษฎาวัฒน
เพรียบจริยวัฒน
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชะฤทธิ์
พงศอนุตรี
กรรมการบริษัท
รายชื่อผูเขารวมประชุม
1. นายบุญเลิศ

กมลชนกกุล

ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339
บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอส จํากัด

นายนนทจิตร ตุลยานนท ประธานกรรมการบริษัท/ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม กลาวแจงจํานวนผูถือหุนที่เขารวม
ประชุ ม พรอ มจํ า นวนหุน ดั ง นี้ ผู ถื อ หุ น เข าร ว มประชุม ด ว ยตนเองและผู รั บมอบฉั น ทะ รวม 30 คน นั บ จํ า นวนหุ น ได ทั้ ง สิ้ น
531,089,586 หุน คิดเปนรอยละ 85. 32 ของหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
ประธานฯกลาวเปดประชุม พรอมทั้งกลาวแนะนํากรรมการบริษัท และผูบริหารของบริษัท รวมถึง ผูสอบบัญชีของบริษัท ซึ่งมาเขา
รวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560
ประธานฯกลาวมอบหมายให นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ดําเนินการและ
กํากับการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยกรรมการทุกทานจะรวมใหขอมูลที่เกี่ยวของตอไป
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวชี้แจงเกี่ยวกับขั้นตอนการลงคะแนนเสียงของ
ผูถือหุนในแตละวาระ ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และหากผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดผูถือหุน
ทานนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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2. การลงมติที่ประชุมสําหรับแตละวาระ ประธานจะสอบถามวามีผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนนเสียง“ไมเห็นดวย” หรือ
“งดออกเสียง” หรือไมในแตละวาระ ในกรณีที่ทานผูถือหุนประสงคจะลงคะแนนเสียง “ไมเห็นดวย” หรือ “งดออกเสียง”ใหยกมือเพื่อ
ใหเจาหนาที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากทาน
3. การนั บคะแนน จะนับ คะแนนเสี ยงเฉพาะคะแนนเสี ยงที่ไ มเ ห็ นด วย หรื องดออกเสี ย ง แล วนํ าไปหัก ออกจาก
จํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดที่ เ ข า ร ว มประชุ ม ส ว นที่ เ หลื อ จะถื อ ว า เป น คะแนนเสี ย งที่ ล งคะแนนเห็ น ด ว ยในวาระนั้ น ๆ
4. การแจ ง ผลของการนั บ คะแนนเสี ย ง ประธานจะแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบทุ ก วาระก อ นเสร็ จ สิ้ น การประชุ ม
หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นใหตรงตามวาระ
นั้น ๆ และหากทานผูถือหุนประสงคที่จะเสนอแนะเรื่องอื่นๆ ที่ไมอยูในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของทานไดใน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อ หุ น ประจํ า ป 2559 ซึ่ ง ประชุ ม เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่
28 เมษายน พ.ศ. 2559
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดทํารายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 และไดจัดทํา
รายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยในเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทั้ง
ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัท (www.ventureinc.co.th) (ปรากฏตามสงที่สงมาดวย 1)
คณะกรรมการบริษัทเห็นวาบริษัทไดบันทึกรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ไวอยางถูกตอง
ครบถวนแลว จึงเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร สอบถามตอที่ประชุม วา มีผูถือหุนทานใด
ตองการซักถามประการใดหรือไม หากทานผูถือหุนทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม
ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม จึงเสนอใหมีการลงมติ สําหรับการลงมติในวาระนี้ ตองไดรับ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 ซึ่งประชุม
เมื่ อวั นพฤหั สบดี ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2559 ด วยคะแนนเสีย งข างมากของจํา นวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู ถื อ หุ น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง
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515,839,586

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,586

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,000

เสียง

คิดเปน

-

%

หนา 8

วาระที่ 2

พิ จ ารณารั บ ทราบรายงานผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท สํ า หรั บ ป บั ญ ชี สิ้ น สุ ด ณ วั น ที่ 31 ธั น วาคม
พ.ศ. 2559 และรายงานประจําปของคณะกรรมการสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนไปตามขอบังคับ
บริษัท ขอ 27 (2) และเพื่อสิทธิของผูถือหุนในการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท บริษัทไดสรุปรายงานผล
การดําเนินงานที่ผานมาและการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบป 2559 (ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 2)
มีสาระสําคัญ โดยสรุปดังนี้

เดือนกุมภาพันธ 2559 บจก. วี.ไอ.แคปปตอล (“VIC”) ไดเขาซื้อหุนใน บจก.บริหารสินทรัพยรีจินอล
(“RAM”) คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด

เดือนมิถุนายน – ธันวาคม 2559 กลุมบริษัท ไดเขาประมูลซื้อหนี้และชนะการประมูลรวม 4 พอรตหนี้
ในนาม RAM ทั้งหมด ประกอบดวยหนี้เชาซื้อรถยนต หนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อบุคคล ทําใหกลุมบริษัท
มีหนี้ดอยคุณภาพเพื่อมาบริหารจัดการเพิ่มขึ้น

เดื อ นสิ ง หาคม 2559 บริ ษั ท ได เ ปลี่ ย นแปลงที่ ตั้ ง สํ า นั ก งาน เป น เลขที่ 544 ซอยรั ช ดาภิ เ ษก 26
ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร และมีการลงทุนในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบบริหารองคกรใหม เพื่อใหการทํางานไดมาตรฐานระดับสากล เกิดประสิทธิภาพ
มีการจัดการที่ดีตามระบบธรรมาภิบาลและเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคารวมถึงสถาบันการเงินที่เชิญ
บริษัทเขารวมประมูลหนี้ดอยคุณภาพ

วันที่ 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 ไดอนุมัติให VIC ไดเขาซื้อหุนในบริษัท
ทรัพยสิทธิ เซอรวิส จํากัด (“SAP”) คิดเปนรอยละ 100 ของหุนทั้งหมด ซึ่งประกอบธุรกิจบริการรับแทน
ตัวแทนเรียกเก็บหนี้ใหบุคคลอื่น ปจจุบัน SAP ไดมีสัญญารับจางติดตามหนี้ใหแกบริษัทอื่น 1 สัญญา
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และรายงานประจําปของคณะกรรมการสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร สอบถามตอที่ประชุม วา มีผูถือหุนทานใด
ตองการซักถามประการใดหรือไม หากทานผูถือหุนทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม
ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม สําหรับวาระนี้ไมมีการลงมติ เนื่องจากเปนวาระเพื่อทราบ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 และรายงานประจําปของคณะกรรมการสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนไปตามขอบังคับ
บริษัท ขอ 27 (1) และขอบังคับบริษัท ขอ 30 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไข
เพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดใหมีการทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปของ
บริษัทที่ผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทแลวเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในการประชุมสามัญ
ประจําป ซึ่งบริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทดังกลาวแลว (ปรากฏตาม
สิ่งที่สงมาดวย 2)
โดยขอมูลทางการเงินที่สําคัญสามารถสรุปได ดังนี้
รายการ
ป 2559 (ลานบาท)
ป 2558 (ลานบาท)
สินทรัพยรวม
129.93
109.44
หนี้สินรวม

13.81

15.66
93.79
53.87
(22.34)
(0.36)

สวนของผูถือหุน
รวมรายได
กําไรสําหรับป
กําไรตอหุน (บาท/หุน)

116.11
64.99
2,558.83
6.30

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท
สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลวและ
ผานการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลววาถูกตอง รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร สอบถามตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใด
ตองการซักถามประการใดหรือไม หากทานผูถือหุนทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม
ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม จึงเสนอใหมีการลงมติ สําหรับการลงมติในวาระนี้ ตองไดรับ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
ของบริษัทสําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาต
แลวดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง

ประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2561

515,839,586

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,586

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,000

เสียง

คิดเปน

-

%

หนา 10

วาระที่ 4

พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเพื่อตั้งเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาการจายเงิน ปนผลจากผล
การดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนไปตามขอบังคับ
บริษัท ขอ 27 (3) และขอบังคับบริษัท ขอ 32-33 และเพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง
ไม น อ ยกว า ร อ ยละห า ของกํ า ไรสุ ท ธิ ป ระจํ า ป หั ก ด ว ยยอดเงิ น ขาดทุ น สะสมยกมา (ถ า มี ) จนกว า ทุ น สํ า รองนี้
จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 บริษัทมีทุนจดทะเบียนจํานวน 174,286,636.44 บาท บริษัทมีการรับรูรายได
จากดอกเบี้ยจากลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพและรับรูรายไดจากการใหบริการรวม 53.87
ลานบาท มีตนทุนในการดําเนินงานและคาใชจายในการขายและบริหารรวม 43.35 ลานบาท สงผลใหบริษัทมี
กําไรจากการดําเนินงาน 10.78 ลานบาท ทั้งนี้ ในระหวางป พ.ศ. 2559 บริษัทไดทําการตั้งสํารองหนี้สูญจากรายได
ดอกเบี้ยคางรับและสํารองการดอยคาในลูกหนี้เงินใหกูยืมจากการซื้อลูกหนี้ดอยคุณภาพรวม 33.12 ลานบาท
ทําใหในระหวางป พ.ศ.2559 บริษัทมีขาดทุนสุทธิทั้งสิ้น 22.34 ลานบาท บริษัทจึงยังคงไมเขาเกณฑในการตั้ง
สํารองตามที่กฎหมายกําหนด
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ นสมควรให ผูถื อ หุ น พิ จ ารณางดการจัด สรรเงิ น กํา ไรเพื่ อ เปน ทุ น สํ า รองตามกฎหมาย
และงดการจายเงินปนผล จากผลการดําเนินงานของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559เนื่องจากบริษัทเพิ่งจะเริ่ม
ประกอบธุรกิจใหมและยังมีผลขาดทุนสะสม
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร สอบถามตอที่ประชุม วา มีผูถือหุนทานใด
ตองการซักถามประการใดหรือไม หากทานผูถือหุนทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม
ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามขอมูลเพิ่มเติม จึงเสนอใหมีการลงมติ สําหรับการลงมติในวาระนี้ ตองไดรับ
อนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงดจัดสรรเงินกําไรเพื่อตั้งเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เนื่องจากบริษัท
เพิ่งจะเริ่มประกอบธุรกิจใหมและยังมีผลขาดทุนสะสม ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง
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515,839,586

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,586

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,000

เสียง

คิดเปน

-

%

หนา 11

วาระที่ 5

พิจารณาการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
นายปริ พ ล ธนสุ ก าญจน กรรมการบริ ษัท /ประธานเจา หนา ที่ บ ริห าร เรี ยนเชิญ กรรมการที่ ออกจากตํ าแหน ง
ตามวาระ ออกจากที่ประชุมเพื่อการพิจารณาในวาระนี้
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนไปตามขอบังคับ
บริษัท ขอ14 และขอบังคับบริษัท ขอ 27 (4) และเพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
(และที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ออกตามวาระโดยใหกรรมการออกจากตําแหนงหนึ่งในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน
สามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสามโดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออก
จากตําแหนง โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกตั้งใหม โดยในปนี้ มีกรรมการที่ออกจาก
ตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 คน ไดแก
ชื่อ-สกุล
(1) นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี
(2) นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน
(3) นายวีระพล หรือตระกูล

ประเภทกรรมการ
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบ

จํานวนปที่ดํารง
ตําแหนง
1ป 5 เดือน

การเขารวม
ประชุม
100%

1ป 4 เดือน

100%

1 ป 4 เดือน

100%

(ปรากฏตามสงที่สงมาดวย 3 และ 5)
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ไม ร วมกรรมการที่ มี ส ว นได เ สี ย ได พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ห็ น ชอบตามข อ เสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาการแตงตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกตามวาระ ไดแก (1) นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี (2) นายเจษฏาวัฒน เพรียบจริยวัฒน และ (3)
นายวีระพล หรือตระกูล เนื่องจากเปนผูมีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535(และที่แกไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ ซึ่งกรรมการ
ลําดับที่ (2) และ (3) จะเปนกรรมการอิสระดวย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคลองกับนิยามกรรมการอิสระของ
คณะกรรมการกํ ากั บหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย และตลาดหลั กทรั พย แห งประเทศไทยและของบริ ษั ท และ
เห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 คนดังกลาวให
กลับเขาเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
นายปริพล ธนสุกาญจน สอบถามตอที่ประชุม วา มีผูถือหุนทานใดตองการซักถามประการใดหรือไม หากทาน
ผูถือหุนทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม ปรากฏวา ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามขอมูล
เพิ่มเติม จึงเสนอใหมีการลงมติ วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแตงตั้งเปนรายบุคคล ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูถือหุนที่มีสวน
ไดเสียจะตองงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง
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หนา 12

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พนจาก
ตําแหนงตามวาระทั้ง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทตออีกวาระหนึ่งดังนี้
(1) นายชะฤทธิ์ พงศอนุตรี ตําแหนง กรรมการบริษัท โดยที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง
(2)

ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

415,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเปน

-

%

นายวีระพล หรือตระกูล ตําแหนง กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง

วาระที่ 6

เสียง

นายเจษฎาวัฒน เพรียบจริยวัฒน ตําแหนง กรรมการอิสระ โดยที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของ
ผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย

(3)

415,839,086

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเปน

-

%

พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มจํานวนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการเขาใหม
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อรองรับการขยาย
การดําเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการ จากเดิม
9 ทานเปน 10 ทาน และแตงตั้งกรรมการเขาใหม ไดแก นายสมบัติ สุนันทพงศศักดิ์ เพิ่มอีกจํานวน 1 ทาน (ปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 4)

ประชุมสามัญผูถ ือหุน ประจําป 2561

หนา 13

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการจากเดิม 9 ทานเปน 10 ทาน
และแตงตั้งกรรมการเขาใหม ไดแก นายสมบัติ สุนันทพงศศักดิ์ เพิ่มอีกจํานวน 1 ทาน เนื่องจากเปนผูมีความ
เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม)
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่เกี่ยวของ ตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนด
คาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว
นายปริพล ธนสุกาญจน สอบถามตอที่ประชุม วา มีผูถือหุนทานใดตองการซักถามประการใดหรือไม หากทาน
ผูถือหุนทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม ปรากฏวา ไมมีคําถามหรือความเห็นเพิ่มเติม
จึงเสนอใหมีการลงมติ วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันท ดังนี้
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มจํานวนกรรมการจากเดิม 9 ทาน เปนจํานวน 10 ทาน ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือ
หุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเปน

-

%

โดยมีมติแตงตั้ง นายสมบัติ สุนันทพงษศักดิ์ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 7

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเปน

-

%

พิจารณาการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2560
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนไปตามขอบังคับ
บริษัท ขอ 21 ซึ่งกําหนดวากรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม
บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา และ
เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535(และที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 ซึ่งหามมิใหบริษัท
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จายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัทในกรณีที่ขอบังคับ
ของบริษัทมิไดกําหนดไวการจายคาตอบแทนใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือหุนซึ่งประกอบดวยคะแนนเสียง
ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2560 เทากับป 2559
ในวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจายเบี้ยประชุมใหอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดเห็นชอบแลวดังนี้
คาเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการที่เขารวมประชุม)
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

จํานวนเงิน ครั้ง / คน / (บาท)
30,000
20,000

ประธานกรรมการ
20,000
กรรมการ
15,000
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร รวมถึงกรรมการที่เปนผูบริหารจะไมไดรับคาตอบแทนที่เปนคาเบี้ยประชุม
-

นายปริพล ธนสุกาญจน สอบถามตอที่ประชุม วา มีผูถือหุนทานใดตองการซักถามประการใดหรือไม หากทาน
ผูถือหุนทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม ปรากฏวา ไมมีคําถามหรือความเห็นเพิ่มเติม
จึงเสนอใหมีการลงมติ วาระนีต้ องไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2560
เทากับป 2559 ในวงเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ทั้งนี้ การจายเบี้ยประชุมใหอยูภายใตเงื่อนไขและขอกําหนดตามที่
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดเห็นชอบแลว ดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
เสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง
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515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเปน

-

%
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วาระที่ 8

พิจารณาการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2560
นายปริพล ธนสุกาญจน กรรมการบริษัท/ประธานเจาหนาที่บริหาร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อเปนไปตามขอบังคับ
บริษัท ขอ 27 (5) และเพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม)
มาตรา 120 ซึ่งใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําปแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท
ทุกปในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได และมาตรา 121 ผูสอบบัญชีตองไมเป น
กรรมการ พนักงานลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5339 และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC)เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัท ประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000บาท ตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบที่ไดพิจารณากลั่นกรองอยางเหมาะสมและคณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบแลว
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ป 2560 (บาท)
ป 2559 (บาท)
(บมจ. เวนเจอร อินคอรปอเรชั่น และบริษัทยอย)
คาตรวจสอบงบการเงินระหวางกาล/ไตรมาส
1,080,000.00
900,000.00
คาตรวจสอบงบการเงินประจําป
2,920,000.00
2,100,000.00
รวม
4,000,000.00
3,000,000.00
(หมายเหตุ: คาสอบบัญชีที่เสนอสําหรับป 2560 จํานวน 4,000,000 บาท ไมรวมคาใชจายอื่นๆ เชน คาเดินทาง
คาไปรษณีย คาโทรสาร คาลวงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจํานวนที่จายจริง)
ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธ ไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงิน
ของบริษัท
นายปริพล ธนสุกาญจน สอบถามตอที่ประชุม วา มีผูถือหุนทานใดตองการซักถามประการใดหรือไม หากทาน
ผูถือหุนทานใดตองการซักถาม กรุณาแนะนําตัวกอนการสอบถาม ปรากฏวา ไมมีคําถามหรือความเห็นเพิ่มเติม
จึงเสนอใหมีการลงมติ วาระนี้ตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุ น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชี ประจําป 2560 โดยอนุมัติแตงตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5339
และ/หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรือ นายไพบูล ตันกูล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 4298 ของบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด (PwC) เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท ตามที่ผูสอบบัญชี
เสนอมา (โดยไมรวมคาใชจายอื่นๆ เชน คาเดินทาง คาไปรษณีย คาโทรสาร คาลวงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจํานวน
ที่จายจริง) ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
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เห็นดวย
ไมเห็นดวย
รวม
งดออกเสียง
วาระที่ 9

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

-

เสียง

คิดเปน

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเปน

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเปน

-

%

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถามี)
ประธานแจ ง ต อ ที่ ป ระชุ ม วา บริ ษั ท ได มี ก ารบั น ทึ ก ภาพการประชุ ม สามั ญ ผู ถื อหุ น ประจํ า ป 2560 ในลั ก ษณะ
สื่อ วิดี ทัศ น (VDO) เพื่ อเปน ขอ มูล ใหแ กผู ถือ หุน ทั้ง นี้ บริ ษัท จะเผยแพรแ กผู ถื อหุ น บนเว็ บ ไซตข องบริ ษั ท
ในลําดับตอไป
เมื่ อ ไม มี ผู ถื อ หุ น ท า นใดซั ก ถามหรื อ เสนอเรื่ อ งอื่ น ใดให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา ประธานกล า วขอขอบคุ ณ ผู ถื อ หุ น
ที่เขารวมประชุม

ปดประชุมเวลา
15.13 น.
ผูบันทึกการประชุม นายอนุศักดิ์ มนตขลัง เลขานุการบริษัท

(ลงชื่อ) ………………………………….ทําหนาที่ประธานในที่ประชุม
(นายนนทจิตร ตุยานนท)
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