ที่ บห. 018-03-64
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2564
เรื่ อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
เรี ยน ท่านผู้ถือหุ้น
สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1. สาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563
2. QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563 และงบการเงิน ประจาปี 2563 ในรูปเล่มแบบดิจิทลั
3. ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ
4. ข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการใหม่
5. นิยามกรรมการอิสระ
6. ข้ อบังคับของบริ ษัทที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้ อปฏิบตั ิสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. แบบฟอร์ มลงทะเบียน (โปรดนามาแสดงในวันประชุม)
9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
10. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
11. ขันตอนการใช้
้
QR Code
12. แนวทางปฏิบตั ิสาหรับผู้เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อความปลอดภัยภายใต้ สถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
13. แบบฟอร์ มคาถามล่วงหน้ าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
14. แผนที่สถานที่ประชุม
ด้ วยที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ของบริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) ครัง้ ที่ 1/2564
ซึง่ ประชุมเมื่อวันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ได้ มีมติเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ดังนี ้
วันที่ประชุม: วันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา:
เวลา 10.00 น. (เริ่ มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.)
สถานที่:
ณ ห้ องประชุมของบริ ษัท ชัน้ 2 เลขที่ 124 ซอยรามคาแหง 52/2 (สินเศรษฐี ) แขวงหัวหมาก
เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
ทังนี
้ ้ หากสถานการณ์มีการเปลีย่ นแปลง หรื อมีข้อกาหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมหรื อ
มาตรการป้องกันการแพร่ ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบทางเว็บไซต์ ของบริ ษัท
(www.ventureinc.co.th) ต่อไป
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หน้ า 1

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ท่ ี 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ภายใน 14 วัน ตามที่กาหนดไว้ ในมาตรา 96 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และได้ สง่ ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ และเผยแพร่ ไว้
บนเว็บไซต์ของบริ ษัท www.ventureinc.co.th เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว (ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 1)
ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการมีค วามเห็นว่า บริ ษั ทได้ บันทึกรายงานการประจ าปี 2563
ซึง่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทสาหรับปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการสาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 (1) และเพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผล
การดาเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทได้ สรุปรายงานผลการดาเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญซึ่งเกิดขึ ้น
ในรอบปี 2563 (ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท สาหรับ
ปี บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการสาหรับปี บญ
ั ชี สิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง
การลงมติ: วาระนี ้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัทสาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 (2) และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 30 และพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึง่ กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทางบดุลและ
บัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี ของบริ ษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทแล้ ว
เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี ซึ่งบริ ษัทได้ จัดทางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไร
ขาดทุนของบริ ษัทดังกล่าวแล้ ว (ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
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โดยข้ อมูลทางการเงินที่สาคัญสามารถสรุปได้ ดังนี ้
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมรายได้
กาไรสาหรับปี
กาไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

ปี 2563
58,027,834
4,448,707
53,579,127
25,518,043
(3,801,665)
(0.002)

หน่วย:บาท
ปี 2562
25,851,354
46,816,871
(20,965,517)
20,702,643
(10,497,010)
(0.017)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
พิ จ ารณาและอนุมัติ ง บแสดงฐานะทางการเงิ น และงบก าไรขาดทุน ของบริ ษั ท สาหรั บ ปี บัญ ชี สิน้ สุด ณ วัน ที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่า นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ ว และผ่า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ าย
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 (3) และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 32-33 และเพื่อ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 116 ซึ่งกาหนดว่าบริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดเงิ น
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจานวน 613,755,324 บาท บริ ษัทมีการรับรู้ รายได้ จากดอกเบี ้ยจาก
ลูกหนี ้เงินให้ ก้ ูยืมจากการซื ้อลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพและรับรู้ รายได้ จากการให้ บริ การรวม 24.99 ล้ านบาท มีต้นทุน
ในการดาเนินงานและค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวม 29.26 ล้ านบาท รวมทัง้ ในระหว่างปี พ.ศ. 2563 บริ ษัท
ได้ ทาการกลับรายการตังส
้ ารองค่าเผื่อหนี ้สงสัยสูญจากลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพที่กิจการซื ้อมาบริ หาร จากการที่กิจการ
ได้ รับชาระหนี ้คืนจานวนทังสิ
้ ้น 2.61 ล้ านบาท ทาให้ ภาพรวมบริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปี 2563 ทังสิ
้ ้นจานวน 3.80
ล้ านบาท บริ ษัทจึงยังคงไม่เข้ าเกณฑ์ในการตังส
้ ารองตามที่กฎหมายกาหนด จึงทาให้ บริ ษัทไม่สามารถจัดสรรเงิน
กาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ในปี นี ้ ทังนี
้ ้ นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษัท กาหนดให้ บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลไม่ต่า กว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ และหักสารองตาม
กฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
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ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีม ติ เห็ น ชอบและอนุมัติใ ห้ น าเสนอต่อ ที่ ประชุมสามัญผู้ถื อ หุ้น ประจ าปี
2564 พิจารณาและอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริ ษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ
3.80 ล้ านบาท
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 14 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 (4) และเพื่อเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี เลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระโดยให้ กรรมการออกจากตาแหน่งหนึ่งในสามเป็ น
อัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม
โดยให้ ก รรมการที่ อยู่ในตาแหน่ง นานที่สุดเป็ น ผู้อ อกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่พ้ นจากต าแหน่งตามวาระ
อาจได้ รับเลือกตังใหม่
้
โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 2 ท่าน ได้ แก่
ชื่อ-สกุล
ประเภทกรรมการ
จานวนปี ที่ดารง
การเข้ าร่ วม
ตาแหน่ ง
ประชุม
1. นายธีรธัช
โปษยานนท์ ประธานกรรมการบริ ษัท/
2 ปี
100%
ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
2. นางฐิ ติภรณ์ ศิลปรัศมี
กรรมการบริ ษัท/
3 ปี
100%
กรรมการอิสระ
(ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ง่ มาด้วย 3)
อนึ่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ในคราวต่อไป บริ ษัทจะเผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทเพื่อเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
เป็ นการล่วงหน้ า
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบ
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากาหนดค่าตอบแทน (ซึ่งกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียงดออกเสียง)
และเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระเข้ าดารงตาแหน่ง
อีกวาระหนึ่ง ได้ แก่ (1) นายธีรธัช โปษยานนท์ และ (2) นางฐิ ติภรณ์ ศิลปรัศมี เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติมีความรู้
ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งกรรมการลาดับที่ (1) และ
(2) จะเป็ นกรรมการอิสระด้ วย เนื่องจากมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริ ษัท (ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

หน้ า 4

การลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ อง
งดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ จานวน 1 ท่ าน
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อรองรับการขยายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้ เป็ นไปตาม
วิสยั ทัศน์ พันธกิจ แผนกลยุทธ์ และนโยบายของบริ ษัท จึงเสนอเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่
จานวน 1 ท่าน ได้ แก่ นางสาวพัชริ นทร์ บุญมี เข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการบริ ษัท (ปรากฎตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 4)
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท : มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ จานวน 1 ท่าน ได้ แก่ นางสาวพัชริ นทร์ บุญมี เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษัท โดยได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า เป็ นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เป็ นประโยชน์
ต่อบริ ษัท อันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินงานตามทิศทางกลยุทธ์ ของบริ ษัท ตลอดจนมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม
พระราชบัญ ญัติ บริ ษั ทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการก ากับ ตลาดทุนที่ เกี่ ย วข้ อง ทัง้ นี ้
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริ งและเหตุผล: เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 21 ซึ่งกาหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
จากบริ ษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตาม
ข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และเพื่อเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ) มาตรา 90 ซึ่ง ห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงิ นหรื อทรั พย์ สินอื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้ เป็ นไปตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
ความเห็นคณะกรรมการบริ ษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท
ทังนี
้ ้ การจ่ายเบี ้ยประชุมให้ อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ เห็นชอบแล้ ว ดังนี ้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่ าเบีย้ ประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้ าประชุม)
และคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ครัง้ /คน)
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ
30,000
กรรมการ
20,000

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564

หน้ า 5

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่ าเบีย้ ประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้ าประชุม)
และคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ครัง้ /คน)
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
20,000
กรรมการ
15,000
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หาร รวมถึงกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นค่าเบี ้ยประชุม
การลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 27 (5) และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 34 และเพื่อเป็ นไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 ซึง่ ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121 ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดารงตาแหน่ง
หน้ าที่ใด ๆ ของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตัง้ “(1) นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรื อ
(2) นางสาวรุ้ งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรื อ (3) นางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 ของ บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท”
ตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ ได้ พิ จ ารณากลั่น กรองอย่า งเหมาะสมและคณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ เห็นชอบ แล้ ว ดังนี ้
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
บริษัท บีพอี าร์ ออดิท แอนด์
บริษัท บีพอี าร์ ออดิท แอนด์
(บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น
แอดไวเซอรี่ จากัด (BPR)
แอดไวเซอรี่ จากัด (BPR)
และบริษัทย่ อย)
ปี 2564 (บาท)
ปี 2563 (บาท)
ค่าตรวจสอบงบการเงิน
480,000.00
480,000.00
ระหว่างกาล/ไตรมาส
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี
520,000.00
520,000.00
รวม
1,000,000.00
1,000,000.00
(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชี ที่เสนอสาหรับปี 2564 จานวน 1,000,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื ่นๆ เช่น ค่าเดิ นทาง
ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดทางบการเงิ น เป็ นต้น ซึ่ งจะขอเบิ กตามจานวนทีจ่ ่ายจริ งจากการให้บริ การ)
ผู้สอบบัญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เสนอมานัน้ ไม่มี ค วามสัมพัน ธ์ ไม่มี ส่ว นได้ เ สีย กับ บริ ษัท ผู้บริ ห าร ผู้ถื อหุ้น รายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษัท
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การลงมติ: วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมตั ิเพิ่มวัตถุประสงค์ ของบริษัทอีก 10 ข้ อ คือ ข้ อที่ 43 ถึงข้ อที่ 52 และการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3 ส่ วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์
ของบริษัท กล่ าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุประสงค์ ของบริษัทมีจานวน 42 ข้ อ แก้ เป็ น 52 ข้ อ
ข้ อเท็จจริงและเหตุผล: เพื่อเป็ นการรองรับการดาเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริ ษัท จึงเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 ส่วนที่
ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
พิจ ารณาและอนุมตั ิเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริ ษัท อีก 10 ข้ อ คือ ข้ อที่ 43 ถึงข้ อที่ 52 และการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
กล่าวคือ จากเดิมระบุวา่ วัตถุประสงค์ของบริ ษัทมีจานวน 42 ข้ อ แก้ เป็ น 52 ข้ อ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์ บริษัท
ร่ างวัตถุประสงค์ บริษัทที่ขอเพิ่มเติม
บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น
(----ไม่ม-ี ----)
ข้ อ 43 ประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ ง ธุรกิจให้ เช่าทรัพย์สนิ แบบลีสซิ่ง และคอมเฟิ ร์มมิ่ง
(----ไม่ม-ี ----)
ข้ อ 44 ประกอบธุรกิจบริ การรับค ้าประกันหนี ้สิน ความรับผิด และการปฎิบตั ิตามสัญญา
ของบุค คลอื่น รวมทัง้ รั บ บริ ก าร ค า้ ประกันบุค คลซึ่ง เดิ น ทางเข้ า มาในประเทศ หรื อ
เดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้ วยคนเข้ าเมือง กฎหมายว่าด้ วยภาษี อากร
และกฎหมายอื่น
(----ไม่ม-ี ----)
ข้ อ 45 ประกอบธุรกิจให้ เช่าทรัพย์สนิ แบบลีสซิ่ง การเช่าซื ้อ ซื ้อ ได้ มา ทาให้ เกิดการได้ มา
ให้ เช่า ให้ เช่าซื ้อ ปรับปรุ ง จัดการและขายซึ่งทรัพย์สินใดๆ ตลอดจนสิทธิ และสัมปทาน
ทุกประเภท
(----ไม่ม-ี ----)
ข้ อ 46 เข้ า ท าสัญ ญาในการส่ง เสริ ม และเพิ่ ม การผลิต การขาย การซื อ้ และการ
บ ารุ ง รั ก ษาซึ่ ง สิ น ค้ า สิ่ ง ของโภคภั ณ ฑ์ สิ่ ง ต่ า งๆ หรื อทรั พ ย์ สิ น ที่ ข ายได้ ทุ ก ชนิ ด
ทุกประเภท และลักษณะ ไม่วา่ โดยการซื ้อ ขาย ให้ เช่าซื ้อ หรื อชาระราคาอย่างง่าย โดย
การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษัท กิจการ หรื อบุคคลอื่น หรื อให้ ความช่วยเหลือ
แก่บริ ษัทกิจการ หรื อบุคคลดังกล่าวในการกระทา ประกอบการ สิ่งของสิง่ หนึ่งสิ่งใด หรื อ
ทังหมดที
้
่กล่าวมาข้ างต้ นในลักษณะที่จาเป็ น หรื อเป็ นประโยชน์และเกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
หรื อ ในลัก ษณะเพื่อ วัต ถุประสงค์ ทงั ้ หลายอย่า งใดอย่า งหนึ่ง ท าการซื อ้ ขายสัญ ญา
ให้ ก้ ยู ืมเงิน ให้ การค ้าประกัน ให้ หลักประกัน หรื อให้ ความช่วยเหลือด้ านการเงิน หรื อให้
ความช่ ว ยเหลื อ โดยประการอื่ น ทัง้ หมด หรื อ เฉพาะวัต ถุป ระสงค์ นัน้ ตามข้ อ ตกลง
ในลักษณะที่ต้องการ หรื อเป็ นประโยชน์
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วัตถุประสงค์ บริษัท
บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น
(----ไม่ม-ี ----)

(----ไม่ม-ี ----)

(----ไม่ม-ี ----)

(----ไม่ม-ี ----)

(----ไม่ม-ี ----)
(----ไม่ม-ี ----)

ร่ างวัตถุประสงค์ บริษัทที่ขอเพิ่มเติม
ข้ อ 47 ทาการค ้าประกันการชาระเงิน หรื อข้ อผูกพันในหนี ้ใดๆ สัญญาต่างๆ ภาระผูกพัน
อื่นๆ หรื อเป็ นผู้ให้ หลักประกัน บุคคล กิจการ หรื อบริ ษัทเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ และการ
กระทาเป็ นตัวแทนในการเก็บรวบรวม รับเงิน หรื อชาระเงิน หรื อการกระทาใดๆ ในฐานะ
เป็ นตัว แทนในการให้ บ ริ ก ารแก่ ลูก ค้ า หรื อ บุค คลใดๆ ทาการให้ ก ารค า้ ประกัน และ
ประกันความเสียหายทุกชนิด
ข้ อ 47 เป็ นผู้แนะนา จัดการ หรื อเข้ ามีสว่ นร่ วมในการร่ วมกันให้ ก้ แู บบใด แก่บคุ คล หรื อ
บริ ษัทใดที่อยูใ่ นส่วนใดๆของโลกไม่ว่าจะเป็ นเงินตราสกุลใดๆ และเป็ นผู้แนะนา จัดการ
หรื อมีสว่ นร่ วมในการรับรองการชาระหนี ้ ทรัพย์สิน และหนี ้สินที่สามารถแปรสภาพเป็ น
หนี ้ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ พาณิชย์ ตราสารอื่นใด และการบริ หารการระดมหาผู้ลงทุนที่มิใช่
สาธารณะชน ทังนี
้ ้ ไม่คานึงถึงสกุลเงินตราของเอกสาร ตราสารที่เกี่ยวข้ องหรื อสภาพ
หรื อถิ่นที่อยูข่ องผู้อื่น
ข้ อ 49 ประกอบกิ จการ เช่า ให้ เช่า และเช่า ซือ้ อุปกรณ์ ต่างๆ รวมทัง้ อุปกรณ์ ด้า น
อุตสาหกรรม การก่อสร้ าง การขนส่ง สานักงาน กสิกรรม และเครื่ องมือเครื่ องใช้ ในการ
ประกอบวิชาชีพ
ข้ อ 50 ประกอบธุรกิจบริ การรับเป็ นผู้จดั การ และดูแลผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สิน
ให้ แก่บคุ คลอื่นกับการซื ้อ หรื อจาหน่ายสินค้ า โดยเป็ นการกระทากับธนาคารหรื อสถาบัน
การเงินอื่น หรื อแหล่งการเงินในต่างประเทศโดยไม่มีลกั ษณะเป็ นการจัดหาเงินเงินทุน
จากประชาชน
ข้ อ 51 โอน รับโอนสิทธิเรี ยกร้ องที่เกิดจากการจาหน่ายสินค้ า การให้ บริ การ
ข้ อ 52 รับโอนกิจการ ทรัพย์สนิ ตลอดจนสิทธิและหน้ าที่ของบุคคลอื่นใดที่เป็ นประโยชน์
กิจการบริ ษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
บริ ษัทได้ จดั ทารายงานประจาปี 2563 ในรูปแบบ QR Code สาหรับดาวน์โหลดรายงานประจาปี 2563 ในรูปเล่ม
แบบดิจิทลั ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 ทังนี
้ ้ รายละเอียดการใช้ QR Code ปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 11
บริ ษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นภายใต้ สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริ ษัทได้ ติดตามสถานการณ์มาโดยตลอด โดยบริ ษัทจะจัดเตรี ยมให้ การประชุม เป็ นไปอย่าง
เหมาะสม และมีความปลอดภัย โดยมีแนวทางปฏิบตั ิสาหรับผู้เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้ สถานการณ์
COVID-19 ตามที่ส่ งิ ที่ส่งมาด้ วย 12
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บริ ษัทจึง ขอความร่ วมมือจากผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉั นทะให้ กรรมการอิส ระของบริ ษัทแทนการมาร่ วม
ประชุมด้ วยตนเอง โปรดพิจารณาประวัติกรรมการที่เป็ นตัวแทนในการรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏใน
สิ่งที่ส่งมาด้ วย 10 โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้ อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้ กรรมการ
อิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้ อย่างชัดเจน โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข.
แบบใดแบบหนึ่ง และยื่นต่อบริ ษัทก่อนเข้ าร่ วมประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตังให้
้ คสั โตเดียน (Custodian)ในประเทศไทย
เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น โปรดให้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 9 และมอบให้ เลขานุการบริ ษัทก่อนเวลา
เริ่ มประชุม และเพื่อให้ การลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและสะดวกรวดเร็ ว บริ ษัทจะเปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ เวลา 09.00 น. ของวันประชุม กรุณาศึกษาเงื่อนไขวิธีการลงทะเบียน และจัดเตรี ยมเอกสาร
ที่ต้องนามาแสดงในวันประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 7 โดยบริ ษัทจะดาเนินการประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 6
โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้ แก่บริ ษัท ตามช่องทางที่กาหนดตามแบบฟอร์ ม
คาถามล่วงหน้ าตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 13 และเพื่อสุขอนามัยดังกล่าว บริ ษัทจะไม่จดั ไมโครโฟนในห้ องประชุมสาหรับการสอบถาม
แต่จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะเขียนคาถามลงในแบบฟอร์ มคาถาม และบริ ษัทจะรวบรวมคาถามและจะตอบคาถาม
ในห้ องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สาหรับคาถามและข้ อเสนอแนะอื่นๆ บริ ษัทจะสรุ ปประเด็นชี ้แจงแนบ
ท้ ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ ผ่านระบบเผยแพร่ ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และ website ของบริ ษัทภายใน 14 วัน
นับแต่การประชุมเสร็ จสิ ้น
ทังนี
้ ้ บริ ษัทกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ประจาปี 2564 ในวันศุกร์ ที่
12 มีนาคม พ.ศ. 2564
จึงขอเรี ยนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้ าร่ วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564
เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัท ชัน้ 2 เลขที่ 124 ซอยรามคาแหง 52/2 (สินเศรษฐี ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กรุงเทพมหานคร เริ่มลงทะเบียนตังแต่
้ เวลา 09.00 น.
ขอแสดงความนับถือ

(นายสักกะพงษ์ บุญมี และ นายจักรพันธุ์ ปาจารย์)
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

สานักผู้บริหาร
โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 6008
โทรสาร 0 2541 4147
E-mail address: kannapat@ventureinc.co.th
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