รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2564
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องประชุมของบริ ษัท ชัน้ 2 เลขที่ 124 ซอยรามคาแหง 52/2
(สินเศรษฐี ) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุ งเทพมหานคร โดยมีนายสักกะพงษ์ บุญมี รองประธานกรรมการ บริ ษัท เวนเจอร์ อินคอร์
ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
เริ่มการประชุม
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย
ซึ่งเป็ นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 มีแนวโน้ มการแพร่ ระบาดที่ทวีความรุ นแรงอย่างรวดเร็ ว
มีจานวนผู้ติดเชือ้ เพิ่มมากขึน้ อย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในวงกว้ างมากขึ ้น และจากประกาศของกรุ งเทพมหานคร เมื่อวัน
อาทิตย์ที่ 25 เมษายน 2564 เรื่ อง สัง่ ปิ ดสถานที่เป็ นการชัว่ คราว (ฉบับที่ 25) มีคาสัง่ ปิ ดสถานที่เพิ่มเติมที่เสี่ยงต่อการแพร่ ระบาด
ในวงกว้ าง เช่น สถานที่ให้ บริ การห้ องประชุม ห้ องจัดเลี ้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลกั ษณะเดียวกัน และห้ ามจัดกิจกรรมที่มีความ
เสี่ยงต่อการแพร่ โรค เช่น การประชุมที่ผ้ เู ข้ าร่ วมเกินกว่า 20 คน โดยมาตรการดังกล่าวเริ่ มตังแต่
้ วนั จันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564
เป็ นต้ นไป จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ซึง่ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามนโยบายของกรุงเทพมหานครอย่างเคร่งครัด
อนึง่ เพื่อให้ เป็ นไปตามประกาศของกรุงเทพมหานคร บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมห้ องประชุมใหญ่ไว้ สาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมไม่เกิน 20 คน
สาหรับผู้เข้ าร่ วมประชุมส่วนที่เหลือ บริ ษัทได้ มีการจัดเตรี ยมห้ องประชุมสารองไว้ โดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และ
เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25 ที่กาหนดองค์ประชุม
ในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผู้ถือหุ้น
ทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ประธานฯกล่าวแจ้ งจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุม พร้ อมจานวนหุ้น ดังนี ้ ผู้ถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะ
เข้ าร่ วมประชุม ในขณะที่เริ่ มประชุม จานวน 29 ราย นับรวมจานวนหุ้นทังหมดได้
้
1,814,967,682 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 82.80
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ ประชุมตามกฎหมายและตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 25
ที่กาหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้ วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ประธานฯกล่าวเปิ ดประชุม พร้ อมทังกล่
้ าวแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และตัวแทนของผู้สอบบัญชี ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564 เพื่อร่วมชี ้แจงรายละเอียดและตอบข้ อซักถามต่อที่ประชุม ดังนี ้
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รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสักกะพงษ์
บุญมี
2.

นายธกฤษณ์

จรัสธนกิจ

3.
4.
5.

นายจักรพันธุ์
นายทานันท์รัชช์
นางสาวจารุวรรณ

ปาจารย์
กิจศรี โอภาค
ไชยยนต์

รายชื่อกรรมการบริษัทที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายธีรธัช
โปษยานนท์

2.

นายวีระพล

หรื อตระกูล

3.
4.

นายชะฤทธิ์
นางฐิ ติภรณ์

พงศ์อนุตรี
ศิลปะรัศมี

รายชื่อผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. น.ส.พัชริ นทร์

บุญมี

2.

วัชรปั ญญาภรณ์

นส.กัญญ์ณพัชญ์

ตัวแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท
1. น.ส. วันดี
ชัยสกุลวัฒน์

รองประธานกรรมการบริษัท/ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
ประธานกรรมการบริ หาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท/กรรมการบริ หารความเสีย่ ง/
กรรมการบริ หาร และกรรมการผู้จดั การ
ประธานกรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ผู้อานวยการฝ่ ายสนับสนุนการบริ หาร/
รักษาการผู้อานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษัท

ผู้ตรวจสอบบัญชี ตัวแทนของผู้สอบบัญชี
จาก บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด

ประธานฯกล่าวชี ้แจงเกี่ยวกับขันตอนการลงคะแนนเสี
้
ยงของผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี ้
1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ นบั 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใด ผู้ถือหุ้นท่านนัน้
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน การออกเสียงลงคะแนนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทาเครื่ องหมายในบัตรลงมติช่องใดช่องหนึ่งว่า “เห็นด้ วย”
หรื อ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง” ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีการทาเครื่ องหมายในช่องลงคะแนนเกินกว่าหนึง่ ช่อง หรื อ
มีการขีดฆ่า/แก้ ไขเครื่ องหมาย หรื อข้ อความ โดยไม่มีการลงลายมือชื่อกากับไว้ บริ ษัทจะถือว่า บัตรลงคะแนนดังกล่าวเป็ น
บัตรเสียและไม่นามาคานวณเป็ นคะแนนเสียง
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2.

การลงมติที่ประชุมสาหรับแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมจะสอบถามว่ามีผ้ ถู ือหุ้นที่ ประสงค์ลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย”
หรื อ “งดออกเสีย ง” หรื อ ไม่ใ นแต่ละวาระ ในกรณี ที่ ท่านผู้ถื อ หุ้น ประสงค์ จ ะลงคะแนนเสีย ง “ไม่เ ห็ น ด้ วย” หรื อ
“งดออกเสียง” ให้ ยกมือเพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน
ทัง้ นี ้ ก่ อ นลงมติ ใ นแต่ล ะวาระ ประธานฯจะเปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ได้ สอบถามในประเด็ น ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกับ วาระนัน้ ๆ
ตามความเหมาะสม ทัง้ นี ้ กรุ ณาแจ้ งชื่ อ -นามสกุล และแจ้ งว่าเป็ นผู้ถื อหุ้น หรื อ ผู้รับ มอบฉันทะ ก่ อนสอบถามหรื อให้
ความเห็นด้ วยทุกครัง้ รวมทัง้ กรุณาสอบถามหรื อให้ ความเห็นให้ ตรงตามวาระอย่างกระชับ เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นราย
อื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย และเพื่อเป็ นการบริ หารการประชุมให้ อยู่ในเวลาที่กาหนด ทังนี
้ ้ หากผู้ถือหุ้นมีคาถามที่ไม่ตรงกับวาระ
ที่กาลังพิจารณาอยู่ ขอให้ ไปสอบถามในเรื่ องอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม

3.
4.

การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ“ งดออกเสียง ” แล้ วนาไปหักออกจากจานวน
เสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ
การแจ้ งผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็ จสิ ้นการประชุมหากท่าน ผู้ถือหุ้น
ท่านใดประสงค์จะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นให้ ตรงตามวาระนัน้ ๆ

ทังนี
้ ้ บริ ษัทจะขอเก็บใบลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานต่อไปโดยกรุณาส่งมอบให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนน หรื อเจ้ าหน้ าที่ ณ ประตูทางออก
ประธานฯแจ้ งขอเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุมตามลาดับต่อไป ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ท่ ี 24 สิงหาคม
พ.ศ. 2563
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวัน
จันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 และได้ สง่ รายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่กระทรวงพาณิชย์ พร้ อมทัง้ ส่งสาเนา
รายงานการประชุมให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ ”) ตามที่กฎหมายกาหนดเรี ยบร้ อย
แล้ ว (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 1) คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมดังกล่าว
คณะกรรมการเห็นว่าบริ ษัทได้ บนั ทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ไว้ อย่างถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
จึงเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ ที่
24 สิงหาคม พ.ศ. 2563
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุม ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ปี ระชุม ทีป่ ระชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2563 ซึง่ ประชุม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

ไม่เห็นด้ วย
รวม

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัท สาหรับปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และ
รายงานประจาปี ของคณะกรรมการสาหรับปี บัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
นายสักกะพงษ์ บุญมี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท
สาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการสาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 โดยสรุปข้ อมูลสาคัญของบริ ษัท ดังนี ้
โครงสร้ างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น จากัด
(มหาชน)
100%
บริษัท วี.ไอ.แคปปิ ตอล จากัด
100%

บริษัท บริหารสินทรัพย์ รีจินอล
จากัด
ข้ อมูลสาคัญของบริ ษัท ณ วันที่ 31ธันวาคม พ.ศ. 2563 ดังนี ้

100%

บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอร์ วิส จากัด

บริษัทเวนเจอร์ อินคอร์ ปอชั่น จากัด (มหาชน) (“VI”)
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว: 613.76 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ดาเนินธุรกิ จบริ หารหนีด้ ้ อยคุณภาพและบริ การติดตามหนีส้ ินให้ กับลูกค้ าสถาบันรวมถึงลงทุน
ในบริ ษัทย่อย
สถานะการดาเนินงาน:
ปั จจุบนั รับดาเนินการติดตามทวงถามหนี ้ให้ กบั ธนาคารพาณิชย์ หน่วยงานเอกชน และนโยบายเพิ่ ม
ปริ มาณการรับงานติดตามทวงถามหนี ้ ไปยังธนาคารพาณิชย์ และหน่วยงานเอกชนที่บริ ษัทยังไม่ได้
ให้ บริ การ
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บริษัทย่ อย
บริษัท วี.ไอ. แคปปิ ตอล จากัด (“VIC”)
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว: ก่อตังบริ
้ ษัทด้ วยทุน 30 ล้ านบาท และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 50 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์
พ.ศ. 2561
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจถือหุ้นในบริ ษัทอื่น (holding company) โดยมีวตั ถุประสงค์จะลงทุนในธุรกิจบริ หาร
สินทรัพย์ การรับซื ้อหรื อรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หนี ้สิน หรื อรับโอนสิทธิ เรี ยกร้ องของบริ ษัท
บริ หารสินทรัพย์ สถาบันการเงินหรื อ นิติบุคคลอื่นทังในและต่
้
างประเทศ และธุรกิจการให้ สินเชื่ อ
และสินเชื่อเช่าซื ้อ และรวมถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัท
สถานะการดาเนินงาน:
มีนโยบายประกอบธุรกิจสินเชื่ อส่วนบุคคลภายใต้ การกากับ (Personal Loan) เป็ นสินเชื่ อส่วน
บุคคลภายใต้ การกากับประเภทสินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็ นประกัน ภายใต้ การกากับดูแลของธนาคาร
แห่ง ประเทศไทย โดยฝ่ ายบริ ห ารได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่า ผู้ป ระกอบธุ ร กิ จ สิ น เชื่ อ ส่ว นบุค คล
ที่ประกอบธุรกิจประภทนี ้ ได้ รับผลกระทบเป็ นอย่างมากจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชือ้
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงพิจารณาให้ ชะลอการดาเนินการดังกล่าวออกไปก่อน
บริษัท บริหารสินทรัพย์ รีจินอล จากัด (“RAM”)
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว: 25 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจบริ หารสินทรัพย์ภายใต้ ใบทะเบียนอนุญาตบริ ษัทบริ หารสินทรัพย์ ฉบับที่ 006/2551
ซึง่ ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 กล่าวคือ การรับซื ้อและรับโอน
สินทรัพย์ด้อยคุณภาพของสถาบันการเงิน รวมตลอดจนหลักประกันของสินทรัพย์ นนั ้ เพื่อนามา
บริ หารหรื อจาหน่ายจ่ายโอนต่อไป และทากิ จการทัง้ ปวงที่เกี่ยวข้ องกับ กิ จการที่กล่าวมาข้ างต้ น
ตามที่รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทยกาหนด
สถานะการดาเนินงาน:
บริ ษัทมีนโยบายเข้ าร่วมประมูลซื ้อหนี ้ด้ อยคุณภาพ ทังนี
้ ้ ในช่วงปี 2563 ที่ผา่ นมา สถาบันการเงินมี
การเสนอขายหนี ้ด้ อยคุณภาพ ซึง่ ฝ่ ายบริ หารได้ มีการพิจารณาแล้ ว เห็นว่า หนี ้ด้ อยคุณภาพดังกล่าว
ไม่สอดคล้ องเหมาะสมกับทรัพยากรของบริ ษัท
บริษัท ทรัพยสิทธิ เซอร์ วิส จากัด (“SAP”)
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว: 3 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิ จบริ การรั บแทนตัวแทนเรี ยกเก็ บหนี ้หรื อรั บชาระเงิ นเป็ นผลประโยชน์ และจัดการ
ทรัพย์สนิ ให้ บคุ คลอื่น
สถานะการดาเนินงาน:
มีนโยบายประกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์พลัส ซึ่งเป็ นสินเชื่ออเนกประสงค์ใช้ จ่ายยามฉุกเฉินหรื อเป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพโดยให้ ก้ รู ายละไม่เกิน 100,000 บาท ภายใต้ การกากับดูแลของ
กระทรวงการคลัง โดยฝ่ ายบริ หารได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า ผู้ป ระกอบธุรกิจพิโกไฟแนนซ์พลัสได้ รับ
ผลกระทบเป็ นอย่างมากจากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชื อ้ ไวรั สโคโรนา 2019 (COVID-19)
จึงพิจารณาให้ ชะลอการดาเนินการดังกล่าวออกไปก่อน
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บริษัทร่ วม
บริษัท เอนี่เพย์ จากัด (“ANYPAY”)
ทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้ ว: 10 ล้ านบาท
ลักษณะการประกอบธุรกิจ: ประกอบธุรกิจเป็ นตัวแทนรับชาระค่าสินค้ าและบริ การผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ อินเทอร์ เน็ต และ
ทางอิเล็คทรอนิกส์
บริษัทมีการดาเนินการที่สาคัญสรุ ปได้ ดังนี ้
ไตรมาส 1 ปี 2562 คณะกรรมการบริ หารของบริ ษัท ได้ พิจารณาเปลี่ยนแปลงการจัดประเภทในการถือ ครองเงินลงทุนจากเดิม
ที่เป็ นเงินลงทุนในบริ ษัทร่วม ไปเป็ นเงินลงทุนทัว่ ไป เนื่องจากกลุม่ บริ ษัทมิได้ มีอิทธิพลอย่างเป็ นสาระสาคัญใน ANYPAY แล้ ว และ
กลุม่ บริ ษัทมีความตังใจที
้ ่จะถือเงินลงทุนดังกล่าวไว้ ไม่เกิน 1 ปี จึงแสดงไว้ ภายใต้ เงินลงทุนชัว่ คราว
วันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 2/2562 ได้ มีมติอนุมัติดังนี ้
 ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 187,698,636.44 บาท เป็ นจานวน 174,286,636.44 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียน
ที่ยงั ไม่ได้ ออกจาหน่ายของบริ ษัท จานวน 47,900,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท ซึ่งเป็ นหุ้นที่คงเหลือจากการอนุมตั ิ
เพิ่มทุนตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2558 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
 เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากเดิม 174,286,636.44 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จานวน 697,146,545.76 บาท
โดยออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท ซึ่งบริ ษัทได้ จดทะเบียนกับกระทรวง
พาณิชย์แล้ วเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นจานวนไม่เกิน 1,867,356,819 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 0.28 บาท ในอัตราการจัดสรร 1 หุ้นสามัญเดิมต่อ 3 หุ้นสามัญใหม่ กาหนดราคาจองซื ้อหุ้นละ 0.05 บาท
เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ดาเนินการดังนี ้
 บริ ษัทได้ เปิ ดให้ มีการจองซือ้ และรับชาระค่าจองซื ้อหุ้น สามัญเพิ่มทุน ในวันที่ 11-14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 และวันที่
17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 (รวม 5 วันทาการ) บริ ษัทได้ รับเงินเพิ่มทุนสุทธิ เป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น 78.14 ล้ านบาท (สุทธิ จาก
ค่าใช้ จ่ายจานวน 0.33 ล้ านบาท) และบริ ษัทได้ จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้ วกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่
20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ ชาระคืนเงินกู้ยืมเป็ นเงินต้ นพร้ อมดอกเบี ้ย ให้ แก่ นายจักรพันธุ์
ปาจารย์ ซึง่ เป็ นกรรมการผู้มีอานาจลงนามและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยใช้ แหล่งเงินจากเงินเพิ่มทุน
สรุ ปข้ อมูลสาคัญทางการเงิน
สรุ ปฃ้ อมูลสาคัญทางการเงิน (หน่ วย : บาท)
รวมรายได้
รายได้ จากลูกหนี ้เงินให้ ก้ ยู ืมจากการซื ้อลูกหนี ้ด้ อยคุณภาพ
รายได้ จากการบริ การติดตามหนี ้สิน
รวมต้ นทุน
กาไร (ขาดทุน) ขันต้
้ น
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ปี 2563
24,985,454
24,985,454
(16,333,787)
8,651,667

ปี 2562
20,368,138
2,172
20,365,966
(14,735,928)
5,632,210

ปี 2561
16,414,220
279,032
16,135,188
(15,183,255)
1,230,965
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สรุ ปฃ้ อมูลสาคัญทางการเงิน (หน่ วย : บาท)
ค่าใช้ จ่ายในการบริ หาร
ต้ นทุนทางการเงิน
รายได้ อื่น
กาไร (ขาดทุน) สาหรับปี
รวมสินทรัพย์
รวมหนี ้สิน
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น

ปี 2563
(12,926,443)
(532,932)
532,589
(3,801,665)
58,027,834
4,448,707
53,579,127

ปี 2562
ปี 2561
(13,304,942)
(18,615,027)
(2,528,386)
(1,168,664)
334,505
2,395,180
(10,497,010)
(39,875,053)
25,851,354
41,540,611
46,816,871
52,005,618
(20,965,517)
(10,465,007)
ทีม่ า: งบการเงิ นทีผ่ ่านการตรวจสอบแล้ว
*บริ ษัทเริ่ มดาเนิ นธุรกิ จบริ หารหนีด้ อ้ ยคุณภาพและรับจ้างติ ดตามหนีเ้ มื ่อ 2 พฤศจิ กายน 2558

การดาเนินธุรกิจ
ดาเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการบริ หารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ การให้ บริ การติดตามทวงถามหนี ้ รวมถึงงานฟ้องร้ องดาเนินคดีให้ กบั
สถาบันต่างๆ ซึ่งสามารถสร้ างรายได้ ให้ กับบริ ษัทอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับบริ ษัทได้ เพิ่มการให้ บริ การเพื่อให้ ครอบคลุมหนี ้ทุก
ประเภทไม่ว่าจะเป็ นหนีก้ ลุ่มสินเชื่ อบุคคล หนี ้บัตรเครติด หนี ้ค่าสาธารณูปโภค เงิ นกู้ยืม และสินเชื่ อลีสซิ่ง เป็ นต้ น โดยได้ ยื่น
เอกสารประกอบการขอให้ บริ การต่อสถาบันต่าง ๆ ตังแต่
้ ไตรมาสที่ 4 ของปี พ.ศ. 2561 จนถึงปั จจุบนั
จากการเสนอขอรับบริ การงานข้ างต้ น มีผลทาให้ ในปี 2562 เดือนกุมภาพันธ์ ได้ ลงนามในสัญญาจ้ างติดตามหนี ้และงานฟ้องร้ อง
ดาเนินคดีจนกระทั่งบังคับ คดี กับสถาบันการเงินของรัฐแห่งหนึ่ง เดือนตุลาคม ได้ ลงนามในสัญญาจ้ างติดตามหนี ้กับสถาบัน
การเงินของรัฐอีกแห่งหนึ่ง และเดือนธันวาคม ได้ ลงนามในสัญญาจ้ างติดตามทวงถามหนี ้กับสถาบันการเงินของเอกชนแห่งหนึ่ง
ในปี 2563 เดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม และเมษายน ได้ ลงนามในสัญญาจ้ าง 3 งาน กับบริ ษัทเอกชน 3 แห่ง ส่งผลให้ บริ ษัทมีรายได้
เพิ่มขึ ้น แต่จากสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย และทัว่ โลก ตังแต่
้ เดือน
มกราคม ถึงปั จจุบนั ประกอบกับรัฐบาลได้ มีประกาศสถานการณ์ ฉกุ เฉินในทุกเขตท้ องที่ทวั่ ราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม
พ.ศ. 2563 ทาให้ ส่งผลกระทบโดยภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้ บริ การติดตามทวงถามหนี ้ ก็ได้ รับผลกระทบ
โดยตรงจากนโยบายการพักชาระหนี ้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ อย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้
แต่อย่างไรก็ตามด้ วยธรรมชาติของธุรกิจให้ บริ การติด ตามทวงถามหนี ้ ซึ่งจะได้ รับผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจ ประเภทอื่น ๆ
ถ้ านโยบายการพักชาระหนี ้ผ่อนคลายลง หนี ้พักชาระต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ได้ รับการช่วยเหลือแก้ ไขก็จะกลับมา และมีแนวโน้ มที่จะมากขึ ้น
ด้ วยแนวโน้ มดังกล่าว การสร้ างขวัญและกาลังใจให้ พนักงานเป็ นเรื่ องสาคัญเร่งด่วน เพื่อประคับประคองให้ สถานการณ์วิกฤตผ่าน
ไปด้ วยความเข้ าใจ ร่วมมือ มุง่ มัน่ ในเป้าหมายเดียวกัน ทาให้ พวกเราทุกคนทางานที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
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เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ได้ มีสถาบันการเงินของเอกชนแห่งหนึง่ ได้ เข้ ามาเยี่ยมชมกิจการของบริ ษัท เพื่อพิจารณาลงนาม
ในสัญญาจ้ าง จากนันบริ
้ ษัทมีการ Present เพื่อเสนอขอรับบริ การงานติดตามทวงถามหนี ้ และงานคดีกบั สถาบันอื่น ๆ อีก 3 แห่ง
ปรากฏว่าได้ ทาสัญญาจ้ างกับ 1 แห่งเป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ วในวันที่ 19 ตุลาคม 2563 อีก 1 แห่งทาสัญญาจ้ างแล้ วเดือนธันวาคม
2563 ส่วนอีก 1 จะลงนามสัญญาในวันที่ 1 มีนาคม 2564 และจะส่งมอบงานให้ ภายในเดือนมีนาคม 2564 (เดือนมกราคม
2564 บริ ษัทได้ ซื ้อสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากบริ ษัทเอกชนแห่งหนึง่ เข้ ามาเพื่อบริ หารจัดการหนี ้เอง) อีกทัง้ บริ ษัทยังมีกาหนดการที่
จะเข้ านาเสนอเพื่อของานกับบริ ษัทเป้าหมายทุกเดือน นัน่ แสดงว่าสถานการณ์ของบริ ษัทน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ ้นเรื่ อย ๆ เป็ นลาดับ
ผลิตภัณฑ์ ของบริษัท
ลาดับ

ผู้ว่าจ้ าง

ประเภทหนี ้

วันที่เริ่มทาสัญญา

1

บริ ษัท บริ หาร
สินทรัพย์ ธนาคาร
อิสลาม แห่งประเทศ
ไทย จากัด

1.1 งานติดตามทวง
ถามหนี ้
1.2 งานดาเนินคดี
สืบทรัพย์และบังคับคดี

27/2/62-26/2/64 (โดยเมื่อ
วันที่ 23/2/64 บริ ษัทเข้ าพบ
ผู้ บริ หารของผู้ ว่ า จ้ าง ซึ่ ง
ได้ รั บ แจ้ งว่ า ปั จ จุ บัน อยู่ใ น
กระบวนการจัด ท าสัญ ญา
จ้ าง โดยมีการต่อสัญญาจ้ าง
ถึงเดือนธันวาคม 2564)

2

ธนาคารออมสิน
จากัด(มหาชน)

1.3 งานติดตาม
4/8/63-3/8/65
ทวงถามหนี ้
2.1 งานติดตามหนี ้บัตร
เครดิต, บัตรกดเงินสด
18/12/63-17/12/64
เงินกู้ยืม 1-90 วัน
2.2 งานติดตามหนี ้สิน 3/12/62-2/12/63 (รออนุมตั ิ
เชื่อส่วนบุคคล 8-90 วัน ต่อ สัญ ญา ผลต่อ เนื่อ งจาก
การระงั บ ตามนโยบายรั ฐ
ทังนี
้ ้ ปั จจุบนั ผู้รับจ้ างทุกราย
ยังไม่ได้ รับการต่อสัญญาแต่
อย่างใด แต่ได้ รับการยืนยัน
จาก ผู้ว่าจ้ า งมี น โยบายต่อ
สัญ ญาจ้ างให้ กั บ ผู้ รั บ จ้ าง
รายเดิม)
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มูลหนี ้
(ล้ าน
บาท(

จานวน
ลูกหนี ้
(ราย(

XXX

XXXX

รายได้ ต่อ
ปี
(ล้ าน
บาท(
X.XX

XXX

XXXX

X.XX

XXX

XXXXX

X.XX

XXXX

XXXXXX

X.XX
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ลาดับ
3

4

วันที่เริ่มทาสัญญา

มูลหนี ้
(ล้ าน
บาท(

จานวน
ลูกหนี ้
(ราย(

รายได้ ต่อ
ปี
(ล้ าน
บาท(

1/1/64-31/12/64

XXX

XXXX

X.XX

1/1/64-31/12/64

XXX

XXXX

X.XX

1/1/63-จนกว่าจะมีการ
ยกเลิกสัญญา

รายละ
XXXX
บาท

XXX

X.XX

X

XXXX

X.XX

1/1/64-31/12/64

X

XX

X.XX

28/9/63-27/9/66

XXXX

X

X.XX

28/9/63-27/9/66

X

X

X.XX

งานติดตามทวงถามหนี ้
และติดตามรถ

21/10/63-20/10/64

XXX

XXX

X.XX

งานติดตามทวงถามหนี ้

2/12/63-31/12/65

XXXX

XXXX

X.XX

งานดาเนินคดี สืบทรัพย์
และบังคับคดี

1/3/64-29/2/67

XXXX

XXX

X.XX

ผู้ว่าจ้ าง

ประเภทหนี ้

บริ ษัท สยามคูโบต้ า 3.1 งานติดตามทวงถาม
ลิสซิ่ง จากัด
หนี ้และยึดรถ
3.2 งานติดตามทวงถาม
หนี ้และติดตามเอา
ทรัพย์สนิ คืน
บริ ษัท ตรี เพชรอีซูซุ 4.1 งานลงพื ้นที่
ลีสซิ่ง จากัด
4.2 งานติดตาม
ทวงถามหนี ้

5

6

7

8

9

10

บริ ษัท สยาม เซย์
ซอน จากัด

บริ ษัท กูร์เมท์ คอน
เน็ค จากัด
บริ ษัท มหานครไรซ์
จากัด
บริ ษัท ตะวันออก
พาณิชย์ ลีสซิ่ง
จากัด (มหาชน)
บรรษัทประกัน
สินเชื่ออุตสาหกรรม
ขนาดย่อม (.บสย)
บริ ษัท บริ หาร
สินทรัพย์พหลโยธิน
จากัด (บริ ษัทใน
เครื อธนาคาร
ทหารไทย)

5.1 งานติดตาม
ทวงถามหนี ้
5.2 งานดาเนินคดี
สืบทรัพย์ และบังคับคดี
งานติดตามทวงถามหนี ้
และงานฟ้องร้ อง
ดาเนินคดี บังคับคดี
งานติดตามทวงถามหนี ้
และงานฟ้องร้ อง
ดาเนินคดี บังคับคดี
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งานติดตามทวงถามหนีท้ ่ อี ยู่ระหว่ างรอรับงาน เพิ่มเติม)) ดังนี ้
ลาดับ
1
2

3

ผู้ว่าจ้ าง

ธนาคารธนชาต จากัด ติดตามทวงถามหนี ้บัตร
(มหาชน)
เครดิตและสินเชื่อเช่าซื ้อรถ
ธนาคารออมสิน
สินเชื่อส่วนบุคคล
ตังแต่
้ 90 วันขึ ้นไป
สินเชื่อส่วนเครดิต
ตังแต่
้ 90 วันขึ ้นไป
ธนาคารซี ไอ เอ็ม บี สินเชื่อบ้ าน ติดตามค่างวด
ไทย จากัด(มหาชน)

4

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์

5

บริ ษัท ทรู คอร์
ปอเรชัน่ จากัด
(มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ
จากัด(มหาชน)
ธนาคารกสิกรไทย
จากัด(มหาชน)
ธนาคารแลนด์แอนด์
เฮ้ าส์ จากัด(มหาชน)

6
7
8

9
10

ประเภทหนี ้

ธนาคารกรุงไทย
จากัด (มหาชน)
บริ ษัท บริ หาร
สินทรัพย์ มหานคร
จากัด

สินเชื่อบ้ าน ติดตามค่างวด
ดาเนินคดี สืบทรัพย์
และบังคับคดี
งานติดตามหนี ้ค้ างชาระ
ค่าโทรศัพท์
ติดตามทวงถามหนี ้บัตร
เครดิตและสินเชื่อบุคคล
ติดตามทวงถามหนี ้บัตร
เครดิตและสินเชื่อบุคคล
สินเชื่อบ้ าน ติดตามค่างวด
ดาเนินคดี สืบทรัพย์และ
บังคับคดี
งานดาเนินคดี สืบทรัพย์และ
บังคับคดี
งานติดตาม ทวงถาม
ดาเนินคดี สืบทรัพย์และ
บังคับคดี
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จานวน
ประมาณ
มูลหนี ้
ลูกหนี ้
การรายได้ /
โดยประมาณ
หมายเหตุ
โดยประมาณ
ปี
(ล้ านบาท)
(ราย)
(ล้ านบาท)
XXX
XXXX
X.XX
รอเซ็นสัญญา
ไตรมาส 1/2564
XXX
XXXX
X.XX
ส่ง Propersal
แล้ วรอ TOR

XXX

XXXX

X.XX

ส่ง Propersal
แล้ วรอ Visit

XXX

XXXX

X.XX

ส่ง Propersal
แล้ ว รอ Present

X บาท/ราย

ไม่ต่ากว่า
XXXXXXราย

X.XX

XXX

XXXX

X.XX

XXX

XXXX

X.XX

XXX

XXXX

X.XX

Present แล้ ว
รอนโยบาย
จ่ายงาน
ส่ง Propersal
แล้ ว รอ Present
ส่ง Propersal
แล้ ว รอ Present
ส่ง Propersal
แล้ ว รอ Present

XXX

XXXX

X.XX

XXX

XXX

X.XX

เปลีย่ นผู้บริ หาร
รอแจ้ งนโยบาย
รอแจ้ งนโยบาย
ใหม่
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คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ ว จึงเห็นสมควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ
บริ ษัท สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจาปี ของคณะกรรมการสาหรับปี
บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทสาหรั บปี บัญชี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธัน วาคม พ.ศ. 2563 และรายงานประจาปี ข องคณะกรรมการสาหรั บ ปี บัญ ชี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม
พ.ศ. 2563 ในวาระนี ้เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานเพื่อทราบ จึงมิได้ มีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัทสาหรับปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ประธานฯแจ้ งต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า เพื่ อเป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษั ท ข้ อ 27 (2) และข้ อบังคับบริ ษั ท ข้ อ 30 และ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) มาตรา 112 ซึ่งกาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มี
การทางบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิ ้นสุดของรอบปี ของบริ ษัทที่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของบริ ษัทแล้ ว เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจาปี ซึ่งบริ ษัทได้ จดั ทางบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทดังกล่าวแล้ ว (ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 2)
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)

คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วจึง มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 พิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัทสาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่า นการตรวจสอบของผู้สอบบัญชี รับอนุญาตแล้ ว และผ่า นการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติสาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริ ษัท
สาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

ไม่เห็นด้ วย
รวม

วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตัง้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาการงดจ่ าย
เงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า 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 ษัทมีการรับรู้รายได้ 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 นผลไม่ต่ากว่าร้ อยละ 30 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี เงินได้ และหักสารองตาม
กฎหมายในแต่ละปี (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว จึง มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 พิจารณาและอนุมตั ิงดการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานของบริ ษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริ ษัทมีผลการดาเนินงานขาดทุนสุทธิ
3.80 ล้ านบาท
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ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิงดจัดสรรเงินกาไรเพื่อตังเป็
้ นทุนสารองตามกฎหมาย และงด
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เนื่องจากบริ ษัทมีผลการดาเนินงาน
ขาดทุนสุทธิ 3.80 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

ไม่เห็นด้ วย
รวม

วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมตั ิการแต่ งตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระเข้ าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า 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 ษัทเพื่ อเปิ ดโอกาสให้
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการของบริ ษัท เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
เป็ นการล่วงหน้ า
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คณะกรรมการซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสีย ได้ พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรร
หาและพิจารณากาหนดค่าตอบแทน (ซึง่ กรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียงดออกเสียง) และเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
และอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้ แก่ (1) นายธีรธัช
โปษยานนท์ และ (2) นางฐิ ติภรณ์ ศิลปรัศมี เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความ
เชี่ยวชาญ และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ ไขเพิ่มเติม) และ
ประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งกรรมการลาดับที่ (1) และ (2) จะเป็ นกรรมการอิสระด้ วย
เนื่องจากมีคณ
ุ สมบัติสอดคล้ องกับนิ ยามกรรมการอิสระของคณะกรรมการกากับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และของบริ ษัท (ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่งมาด้วย 5)
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตังเป็
้ นรายบุคคล ทังนี
้ ้ กรรมการที่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มี
ส่วนได้ เสียจะต้ องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ
้
ษัทแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งตาม
วาระทัง้ 2 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่ออีกวาระหนึง่ ดังนี ้
(1) นายธีรธัช โปษยานนท์ ตาแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัท ประธานกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง โดยที่ประชุมมีมติด้วย
คะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

ไม่เห็นด้ วย
รวม

(2)

นางฐิ ติภรณ์ ศิลปรัศมี ตาแหน่ง กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

ไม่เห็นด้ วย
รวม
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วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ จานวน 1 ท่ าน
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อรองรับการขยายการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท เพื่อช่วยขับเคลือ่ นธุรกิจให้ 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)
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2564
พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ กรรมการเข้ 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
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง ทัง้ นี ้
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน รวมทัง้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รั บอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ีประชุ ม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติ อนุมัติการแต่งตัง้ นางสาวพัชริ นทร์ บุญมี เข้ าดารงตาแหน่ง
กรรมการเข้ าใหม่ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
เห็นด้ วย

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

ไม่เห็นด้ วย
รวม

วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2564
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า 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 ซึ่งห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงิ นหรื อทรั พย์ สินอื่นใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัท ในกรณีที่ข้อบังคับของบริ ษัทมิได้ กาหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้ เป็ นไปตาม
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว จึง มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 พิ จารณาและอนุมัติ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรั บปี 2564 เท่ากับปี 2563 ในวงเงิ นไม่เกิ น
2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ การจ่ายเบีย้ ประชุมให้ อยู่ภายใต้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ เห็นชอบแล้ ว ดังนี ้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่ าเบีย้ ประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้ าประชุม)
และคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ครัง้ /คน)
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ
30,000
กรรมการ
20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
20,000
กรรมการ
15,000
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หาร รวมถึงกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นค่าเบี ้ยประชุม
คุณจักรพันธุ์ ปาจารย์ กรรมการบริ ษัท ในฐานะตัวแทนกรรมการทุกท่านที่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม ได้ ประชุมร่วมกันแล้ ว
โดยได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าฐานะทางการเงินของบริ ษัทยังมีผลประกอบการขาดทุน จึงขอยืนยันเจตจานงเดิมตามที่
เคยแจ้ งกับผู้ถือหุ้นไว้ คือ ไม่ขอรับค่าเบี ้ยประชุมจนกว่าบริ ษัทจะมีกาไร
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติสาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2564 เท่ากับปี 2563
ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี
้ ้ การจ่ายเบี ้ยประชุมให้ อยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขและข้ อกาหนดตามที่คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ เห็นชอบแล้ ว ดังนี ้
การประชุมคณะกรรมการบริษัท
ค่ าเบีย้ ประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้ าประชุม)
และคณะกรรมการตรวจสอบ
(บาท/ครัง้ /คน)
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการ
30,000
กรรมการ
20,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการ
20,000
กรรมการ
15,000
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ หาร รวมถึงกรรมการที่เป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนที่เป็ นค่าเบี ้ยประชุม
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โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

ไม่เห็นด้ วย
รวม

วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2564
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพือ่ เป็ นไปตามข้ อบังคับบริษัท 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
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว จึง 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 นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเงินไม่เกิ น
1,000,000 บาท” ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจ ารณากลัน่ กรองอย่า งเหมาะสมและ
คณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ 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)
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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
ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ื อหุ้ นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถาม กรุณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอ
ให้ มีการลงมติ สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสาหรับ
ปี 2564 โดยอนุมตั ิแต่งตัง้ “(1) นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4165 และ/หรื อ (2)
นางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิ์เฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6031 และ/หรื อ (3) นางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6303 ของ บริ ษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี่ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อย ประจาปี 2564 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็ นจานวนเงิ นไม่เกิ น 1,000,000 บาท”
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้ พิจารณากลัน่ กรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริ ษัทได้
เห็นชอบแล้ ว ตามที่ผ้ สู อบบัญชีเสนอมา (โดยไม่รวมค่าใช้ จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าอากรแสตมป์ ค่าจัดทา
งบการเงิน เป็ นต้ น ซึ่งจะขอเบิกตามจานวนที่จ่ายจริ งจากการให้ บริ การ)” โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

ไม่เห็นด้ วย
รวม

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
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ นการรองรับการดาเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจของบริ ษัท จึงเสนอต่อที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มวัตถุประสงค์ของ และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 ส่วนที่
ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของบริ ษัท
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คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว จึง มีมติเห็นชอบและอนุมตั ิให้ นาเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี
2564 พิจารณาและอนุมตั ิ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 ญาในการส่ ง 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 อ ทรั 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 สิง่ ของสิง่ 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
(----ไม่ม-ี ----)
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
(----ไม่ม-ี ----)
ข้ อ 48 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
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วัตถุประสงค์ บริษัท
บมจ.เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชั่น
(----ไม่ม--ี --)

(----ไม่ม-ี ----)

(----ไม่ม-ี ----)
(----ไม่ม-ี ----)

ร่ างวัตถุประสงค์ บริษัทที่ขอเพิ่มเติม
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 และจัด การทรัพย์สิน
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

ประธานฯสอบถามต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้น ท่านใดต้ องการ
ซักถาม กรุ ณาแนะนาตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม จึงเสนอให้ มีการลงมติ
สาหรับการลงมติในวาระนี ้ ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม ทีป่ ระชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติอนุมตั ิเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัทอีก 10 ข้ อ คือ ข้ อที่ 43 ถึงข้ อที่ 52 และ
การแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้ อ 3 ส่วนที่ระบุเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ เพื่อให้ สอดคล้ องกับการแก้ ไขวัตถุประสงค์ของ
บริ ษัท กล่าวคือ จากเดิมระบุว่าวัตถุ ประสงค์ ของบริ ษัทมีจานวน 42 ข้ อ แก้ เป็ น 52 ข้ อ โดยมอบอานาจ ให้ ประธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หาร มีอานาจ ในการจดทะเบียนแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ที่กรมพัฒนา ธุรกิ จการค้ า กระทรวงพาณิ ชย์
มีอานาจดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นเพื่อให้ เป็ นไปตามคาสัง่ ของนายทะเบียนเพื่อให้ การดาเนินการ จดทะเบียนเสร็ จ
สมบูรณ์ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

1,814,967,682

เสียง

คิดเป็ น

100.00 %

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

บัตรเสีย

-

เสียง

คิดเป็ น

- %

ไม่เห็นด้ วย
รวม
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วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯแจ้ งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้ พิจารณาวาระครบถ้ วนแล้ ว ส่วนการพิจารณาเรื่ องอื่น ๆ นัน้ บริ ษัทไม่มี
การเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุม
ทังนี
้ ้ ภายหลังจากการพิจารณาวาระที่ 1-9 เสร็ จสิ ้นแล้ ว มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามดังนี ้
นายธรรมรัตน์ โอภาส
สอบถามดังนี ้
เสถียร ผู้รับมอบฉันทะ
1. ภาพรวมของตลาดธุรกิจติดตามหนี ้ และทิศทางการเติบโต
จากสมาคมส่งเสริ ม
2. บริ ษัทมีกลยุทธ์ อย่างไรที่ทาให้ บริ ษัทมีรายได้ มากขึ ้นและมีกาไร ในปี 2564
ผู้ลงทุนไทย
คาดว่าจะมีกาไรและเงินปั นผลหรื อไม่
3. บริ ษัทขึ ้นเครื่ องหมาย SP และ NC เกิดจากสาเหตุอะไร และเปิ ดให้ เทรด
ได้ เมื่อไหร่
4. การขยายธุรกิจตามวัตถุประสงค์ใหม่ ธุรกิจเช่าทรัพย์สนิ แบบลิสซิ่ง
และคอนเฟิ ร์มมิ่ง
5. เงินลงทุนต้ องเพิ่มทุนหรื อหาเงินลงทุนอย่างไร
นายสักกะพงษ์ บุญมี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

ชี ้แจงข้ อมูลดังนี ้
1.
จากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ COVID-19 ทาให้ สง่ ผลกระทบโดย
ภาพรวมกับทุกภาคธุรกิจ ในส่วนของธุรกิจให้ บริ การติดตามทวงถามหนี ้ก็ได้ รับ
ผลกระทบโดยตรงจากนโยบายการพักชาระหนี ้ โดยเฉพาะสถาบันการเงินของรัฐ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่อย่างไรก็ตามด้ วยธรรมชาติของธุรกิจให้ บริ การติดตาม
ทวงถามหนี ้ ซึง่ จะได้ รับผลกระทบเชิงบวกมากกว่าธุรกิจประเภทอื่น ๆ ถ้ านโยบาย
การพักชาระหนี ้ผ่อนคลายลง หนี ้พักชาระต่าง ๆ ที่ยงั ไม่ได้ รับการช่วยเหลือแก้ ไข
ก็จะกลับมา และมีแนวโน้ มที่จะมากขึ ้น ด้ วยแนวโน้ มดังกล่าว การสร้ างขวัญและ
กาลังใจให้ พนักงานเป็ นเรื่ องสาคัญเร่ งด่วน เพื่อประคับประคองให้ สถานการณ์
วิกฤตผ่านไปด้ วยความเข้ าใจ ร่ วมมือ มุ่งมัน่ ในเป้าหมายเดียวกัน ทาให้ พวกเรา
ทุกคนทางานที่มีอยูอ่ ย่างมีประสิทธิภาพมากขึ ้น
2. จากผลประกอบการที่ผ่านมาบริ ษัทเริ่ มมีรายได้ ในไตรมาสที่ 3 และ 4 ปี
2563 เป็ นผลสืบเนื่องมาจาก บริ ษัทมีการปรั บปรุ งโครงสร้ างองค์ กร ปรั บลด
ค่า ใช้ จ่ า ย สร้ างขวัญ และก าลัง ใจ โดยคณะกรรมการบริ ษั ท ได้ อ นุมัติ ใ ห้ ย้ า ย
สถานที่ทางาน เพื่อรองรับงานในอนาคต เพื่อให้ บริ ษัทมีพื ้นที่ใช้ สอยเหมาะสมกับ
การประกอบธุรกิจ เป็ นไปตามที่ผ้ วู า่ งจ้ างต้ องการ คือ มีการแบ่งแยกกลุม่ งานออก
กันอย่างชัดเจน เพื่อให้ สามารถบริ หารจัดการงานได้ อย่างมี ประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผล โดยสานักงานแห่งใหม่ สามารถรองรับพนักงาน 150-200 คน มีห้อง
ประชุมที่ สามารถรองรั บการประชุมผู้ถือ หุ้น ซึ่ง ช่วยลดค่าใช้ จ่ ายเกี่ ย วกับ การ
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จัด ประชุ ม ได้ มี ก ารเดิ น ทางที่ สะดวก ใกล้ แ หล่ง แรงงาน ที่ พัก อาศัย บริ ก าร
สาธารณะ อาทิ สถานีตารวจ สถานีดบั เพลิง สถาบันการศึกษา สถานพยาบาล
เพื่อบริ ษัทและพนักงานจะได้ รับความสะดวกในการใช้ บริ การ
3. หลักทรัพย์ของบริ ษัทอยู่ในกลุม่ ที่แก้ ไขการดาเนินงานไม่ได้ ภายในกาหนด
(Non Performing Group: NPG) หมวดบริ ษัทจดทะเบียนที่อยู่ระหว่างฟื น้ ฟูการ
ดาเนินงาน โดยบริ ษัทได้ มีหนังสือแจ้ งการปรับปรุ งแนวทางการดาเนินการตาม
เกณฑ์การพิจารณาเพื่อกลับมาซื ้อขาย ต่อตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาแล้ ว ทังนี
้ ้
บริ ษัทยังคงมีความมุง่ มัน่ ที่จะทาดาเนินการอย่างเต็มที่ โดยคานึงถึงประโยชน์ของ
ทุกฝ่ ายที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ องค์กรดาเนินต่อไปอย่างมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืนต่อไป
4.
การเพิ่มวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจแฟคตอริ่ ง ธุรกิจให้ เช่า
ทรัพย์ สินแบบลีสซิ่ง และคอมเฟิ ร์ มมิ่ง เพื่อเป็ นการรองรับการดาเนินธุรกิ จและ
การขยายธุรกิจของบริ ษัทในอนาคต
5 ปั จจุบันบริ ษัทมีแหล่งเงิ นทุนที่ได้ จากการเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของ
บริ ษัทเพื่อดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
เมื่อไม่มีผ้ ูถื อหุ้นเสนอเรื่ องอื่ นให้ ที่ ประชุมพิจ ารณาและไม่มีข้อ ซักถามอีก ประธานฯจึง กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น
ทุกท่านที่สละเวลามาเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา
11.35 น
ผู้บันทึกการประชุม นางสาวกัญญ์ณพัชญ์ วัชรปั ญญาภรณ์
เลขานุการบริ ษัท

.
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(ลงชื่อ)…………………………….....……ประธานในที่ประชุม
(นายสักกะพงษ์ บุญมี)
รองประธานกรรมการบริ ษัท
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