รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ณ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้ องวีไอพี 1 เลขที 195 ถนนวิภาวดี-รั งสิต
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุ งเทพมหานคร
ในวันศุกร์ ที 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น.
รายชือกรรมการบริษัททีเข้ าร่ วมประชุม
1. นายนนท์จิตร
ตุลยานนท์
2. นายวีระพล
หรื อตระกูล
3. นางเพ็ญนิภา
ทัพพะรังสี
4. นายปริ พล
ธนสุกาญจน์
5. นายสุทธิพงษ์
ศรี สนุ ทรตระกูล
6. นายอดุลย์
สุรวุฒิกลุ

ประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

รายชือกรรมการบริษัททีไม่ เข้ าร่ วมประชุม (ติดภารกิจ)
1. นายเจษฎาวัฒน์
เพรี ยบจริ ยวัฒน์
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายชะฤทธิ
พงศ์อนุตรี
กรรมการบริษัท
รายชือผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบุญเลิศ

กมลชนกกุล

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

นายนนท์จิตร ตุลยานนท์ ประธานกรรมการบริ ษัท/ทําหน้ าทีประธานในทีประชุม กล่าวแจ้ งจํ านวนผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วม
ประชุม พร้ อมจํ า นวนหุ้น ดัง นี ผู้ถื อ หุ้น เข้ าร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเองและผู้รั บมอบฉัน ทะ รวม 30 คน นับ จํ า นวนหุ้น ได้ ทังสิน
531,089,586 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 85. 32 ของหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ประธานฯกล่าวเปิ ดประชุม พร้ อมทังกล่าวแนะนํากรรมการบริ ษัท และผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึง ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ซึงมาเข้ า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ประธานฯกล่าวมอบหมายให้ นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร ทําหน้ าทีดําเนินการและ
กํากับการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยกรรมการทุกท่านจะร่วมให้ ข้อมูลทีเกียวข้ องต่อไป
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร กล่าวชีแจงเกียวกับขันตอนการลงคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระ ดังนี
1. การออกเสียงลงคะแนน ให้ นบั 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใดผู้ถือหุ้น
ท่านนันไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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2. การลงมติ ทีประชุม สําหรั บแต่ละวาระ จะสอบถามว่า มีผ้ ูถือหุ้น ทีประสงค์ ลงคะแนนเสียง“ไม่เห็นด้ ว ย” หรื อ
“งดออกเสียง” หรื อไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีทีท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะลงคะแนนเสียง “ไม่เห็นด้ วย” หรื อ “งดออกเสียง”ให้ ยกมือเพือ
ให้ เจ้ าหน้ าทีเดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน
3. การนับคะแนน จะนับ คะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงทีไม่เ ห็ นด้ วย หรื องดออกเสีย ง แล้ วนํ าไปหัก ออกจาก
จํ า นวนเสี ย งทั งหมดที เข้ าร่ วมประชุ ม ส่ ว นที เหลื อ จะถื อ ว่ า เป็ นคะแนนเสี ย งที ลงคะแนนเห็ น ด้ วยในวาระนั น ๆ
4. การแจ้ งผลของการนั บ คะแนนเสี ย ง จะแจ้ งให้ ที ประชุ ม ทราบทุ ก วาระก่ อ นเสร็ จสิ นการประชุ ม
หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซักถาม หรื อแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นให้ ตรงตามวาระนัน ๆ
และหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์ทีจะเสนอแนะเรื องอืนๆ ทีไม่อยู่ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านได้ ในวาระ
พิจารณาเรื องอืน ๆ
วาระที 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ น ประจําปี 2559 ซึงประชุ มเมือวันพฤหัสบดีที 28
เมษายน2559
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ จัดทํารายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึงประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 28 เมษายน 2559 และได้ จดั ทํารายงานการ
ประชุมส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ในเวลาทีกฎหมายกําหนด รวมทังได้ เผยแพร่ใน
เว็บไซต์ของบริ ษัท (www.ventureinc.co.th) (ปรากฏตามส่งทีส่งมาด้วย 1)
คณะกรรมการบริ ษั ทเห็น ว่า บริ ษั ทได้ บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจํ า ปี 2559ไว้ อ ย่า งถูกต้ อ ง
ครบถ้ วนแล้ ว จึงเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึงประชุม
เมือวันพฤหัสบดีที 28 เมษายน 2559
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สอบถามต่อทีประชุม ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม กรุ ณาแนะนําตัวก่อนการสอบถาม
ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิมเติม จึงเสนอให้ มีการลงมติ สําหรับการลงมติในวาระนี ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติทีประชุม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึงประชุม
เมือวันพฤหัสบดีที 28 เมษายน 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
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515,839,586

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,586

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,000

เสียง

คิดเป็ น

-

%
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วาระที 2

พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรั บปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
และรายงานประจําปี ของคณะกรรมการสําหรับปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร แจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อ 27 และเพือสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัท บริ ษัทได้ สรุ ปรายงานผลการ
ดําเนินงานทีผ่านมาและการเปลียนแปลงทีสํา คัญซึงเกิ ดขึนในรอบปี 2559 (ปรากฏตามสิ งที ส่งมาด้วย 2)
มี สาระสําคัญ โดยสรุปดังนี

เดือนกุมภาพันธ์ 2559 VIC ได้ เข้ าซือหุ้นใน บจก.บริ หารสินทรัพย์รีจินอล (“RAM”) คิดเป็ น ร้ อยละ 100
ของหุ้นทังหมด

เดือนมิถนุ ายน – ธันวาคม 2559 กลุม่ บริ ษัท ได้ เข้ าประมูลซือหนีและชนะการประมูลรวม 4 พอร์ ตหนี ใน
นาม RAM ทังหมด ประกอบด้ วยหนีเช่าซือรถยนต์ หนีบัตรเครดิตและสินเชือบุคคล ทําให้ กลุม่ บริ ษัทมีหนี
ด้ อยคุณภาพเพือมาบริ หารจัดการเพิมขึน

เดือนสิงหาคม 2559 บริ ษัทได้ เปลียนแปลงทีตังสํานักงาน เป็ นเลขที 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนน
รั ช ดาภิ เ ษก แขวงสามเสนนอก เขตห้ ว ยขวาง กรุ ง เทพมหานคร และมี ก ารลงทุน ในระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ และระบบบริ หารองค์กรใหม่ เพือให้ การทํางานได้ มาตรฐานระดับสากล เกิดประสิทธิภาพ มีการ
จัดการทีดีตามระบบธรรมาภิบาลและเพือสร้ างความเชือมันให้ กบั ลูกค้ ารวมถึงสถาบันการเงินทีเชิญบริ ษัท
เข้ าร่วมประมูลหนีด้ อยคุณภาพ

วันที 1 มีนาคม 2560 คณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2560 ได้ อนุมตั ิให้ VIC ได้ เข้ าซือหุ้นในบริ ษัท
ทรัพยสิทธิ เซอร์ วิส จํากัด (“SAP”) คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของหุ้นทังหมด ซึงประกอบธุรกิจบริ การรับแทน
ตัวแทนเรี ยกเก็บหนีให้ บคุ คลอืน ปั จจุบนั SAP ได้ มีสญ
ั ญารับจ้ างติดตามหนีให้ แก่บริ ษัทอืน 1 สัญญา
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรับปี บญ
ั ชี
สินสุด ณ วัน ที 31 ธันวาคม 2559และรายงานประจํ าปี ของคณะกรรมการสําหรั บปี บัญชี สินสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 และคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่าถูกต้ อง
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สอบถามต่อทีประชุม ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม กรุ ณาแนะนําตัวก่อนการสอบถาม
ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิมเติม สําหรับวาระนีไม่มีการลงมติ เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
มติทีประชุ ม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทสําหรั บปี บัญชี
สิ นสุด ณ วัน ที 31 ธั น วาคม 2559 และรายงานประจํ า ปี ของคณะกรรมการสํ า หรั บ ปี บัญ ชี สิ นสุด ณ วัน ที
31 ธันวาคม 2559
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วาระที 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทสําหรั บปี บัญชีสินสุด ณ วันที 31
ธันวาคม 2559 ซึงผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร แจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อ 27 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 29 และพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535(และทีแก้ ไขเพิมเติม)
มาตรา 112ซึงกําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดให้ มีการทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันสินสุดของรอบปี ของบริ ษัทที
ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริ ษัทแล้ วเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี
ซึงบริ ษัทได้ จดั ทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัทดังกล่าวแล้ ว(ปรากฏตามสิ งทีส่งมาด้วย 2)
โดยข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญสามารถสรุปได้ ดังนี
รายการ
ปี 2559 (ล้ านบาท)
ปี 2558 (ล้ านบาท)
สินทรัพย์รวม
129.93
109.44
หนีสินรวม

13.81

15.66
93.79
53.87
(22.34)
(0.36)

ส่วนของผู้ถือหุ้น
รวมรายได้
กําไรสําหรับปี
กําไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)

116.11
64.99
2,558.83
6.30

คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริ ษัท
สําหรับปี บญ
ั ชีสนสุ
ิ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ วและผ่านการ
สอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วว่าถูกต้ อง รวมทังคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สอบถามต่อทีประชุมว่า มีผ้ ูถือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม กรุ ณาแนะนําตัวก่อนการสอบถาม
ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิมเติม จึงเสนอให้ มีการลงมติ สําหรับการลงมติในวาระนี ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน”
มติทีประชุม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
ของบริ ษัทสําหรับปี บญ
ั ชีสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 ซึงผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

515,839,586

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,586

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,000

เสียง

คิดเป็ น

-

%

หน้ า 4

วาระที 4

พิจารณาการจัดสรรเงินกําไรเพือตังเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และพิจารณาการจ่ ายเงิน ปั นผลจากผล
การดําเนินงานสินสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร แจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อ 27 และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ 33และเพือเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที
แก้ ไขเพิมเติม) มาตรา 116 ซึงกําหนดว่า บริ ษัทต้ องจัดสรรกํ าไรประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หกั ด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อย
กว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน โดย ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียนจํานวน 174,286,636.44
บาท บริ ษัทมีการรับรู้ รายได้ จากดอกเบียจากลูกหนีเงินให้ ก้ ยู ืมจากการซือลูกหนีด้ อยคุณภาพและรับรู้ รายได้ จาก
การให้ บริ การรวม 53.87ล้ านบาท มีต้นทุนในการดําเนินงานและค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารรวม 43.35ล้ าน
บาท ส่งผลให้ บริ ษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน 10.78ล้ านบาท ทังนี ในระหว่างปี พ.ศ.2559 บริ ษัทได้ ทําการตัง
สํา รองหนี สูญ จากรายได้ ด อกเบี ยค้ า งรั บ และสํา รองการด้ อ ยค่า ในลูก หนี เงิ น ให้ ก้ ู ยื ม จากการซื อลูก หนี ด้ อ ย
คุณภาพรวม 33.12 ล้ านบาท ทําให้ ในระหว่างปี พ.ศ.2559 บริ ษัทมีขาดทุนสุทธิทงสิ
ั น 22.34ล้ านบาท บริ ษัทจึง
ยังคงไม่เข้ าเกณฑ์ในการตังสํารองตามทีกฎหมายกําหนด
คณะกรรมการบริ ษั ท เห็ นสมควรให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณางดการจัด สรรเงิ น กํ า ไรเพื อเป็ น ทุน สํา รองตามกฎหมาย
และงดการจ่ายเงินปั นผล จากผลการดําเนินงานของบริ ษัท ณ วันที 31 ธันวาคม 2559เนืองจากบริ ษัทเพิงจะเริ ม
ประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสม
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร สอบถามต่อทีประชุม ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด
ต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม กรุ ณาแนะนําตัวก่อนการสอบถาม
ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูลเพิมเติม จึงเสนอให้ มีการลงมติ สําหรับการลงมติในวาระนี ต้ องได้ รับ
อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงดจัดสรรเงินกําไรเพือตังเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดจ่ายเงินปั นผลจากผลการ ดําเนินงานสินสุด ณ วันที31 ธันวาคม 2559 เนืองจากบริ ษัทเพิงจะเริ ม
ประกอบธุรกิจใหม่และยังมีผลขาดทุนสะสมด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

515,839,586

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,586

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,000

เสียง

คิดเป็ น

-

%

หน้ า 5

วาระที 5

พิจารณาการแต่ งตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระ
นายปริ พ ล ธนสุก าญจน์ กรรมการบริ ษัท /ประธานเจ้ า หน้ า ที บริ ห าร เรี ยนเชิ ญ กรรมการที ออกจากตํ าแหน่ง
ตามวาระ ออกจากทีประชุมเพือการพิจารณาในวาระนี
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร แจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อ14และข้ อบังคับบริ ษัท ข้ อ27 และเพือเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที
แก้ ไขเพิมเติม) มาตรา 71 ซึงกําหนดให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เลือกตังกรรมการแทนกรรมการทีออกตาม
วาระโดยให้ กรรรมการออกจากตําแหน่งหนึงในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วน
ไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วนหนึงในสามโดยให้ กรรมการทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็ นผู้ออกจาก
ตําแหน่ง โดยกรรมการทีพ้ นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้ รับเลือกตังใหม่ โดยในปี นี มีกรรมการทีออกจากตําแหน่ง
ตามวาระ จํานวน 3 คน ได้ แก่
ชือ-สกุล
(1)นายชะฤทธิ พงษ์อนุตรี
(2)นายเจษฎาวัฒน์เพรี ยบจริ ยวัฒน์
(3)นายวีระพล หรื อตระกูล

ประเภทกรรมการ
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบ

จํานวนปี ทีดํารง
ตําแหน่ ง
1ปี 5 เดือน

การเข้ าร่ วม
ประชุม
100%

1ปี 4 เดือน

100%

1 ปี 4 เดือน

100%

(ปรากฏตามส่งทีส่งมาด้วย 3 และ 5)
คณะกรรมการบริ ษั ท ซึ งไม่ ร วมกรรมการที มี ส่ ว นได้ เสี ย ได้ พิ จ ารณาและมี ม ติ เ ห็ น ชอบตามข้ อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน และเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาการแต่งตังกรรมการ
แทนกรรมการทีออกตามวาระ ได้ แก่ (1) นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี (2) นายเจษฏาวัฒน์เพรี ยบจริ ยวัฒน์ และ (3)
นายวีระพล หรื อตระกูล เนืองจากเป็ นผู้มีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535(และทีแก้ ไขเพิมเติม) และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง ซึงกรรมการ
ลําดับที (2) และ (3) จะเป็ นกรรมการอิสระด้ วย เนืองจากมีคุณสมบัติสอดคล้ องกับนิยามกรรมการอิสระของ
คณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและของบริ ษั ท และ
เห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระจํานวน 3คนดังกล่าวให้
กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ สอบถามต่อทีประชุม ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่าน
ผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม กรุ ณาแนะนําตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามข้ อมูล
เพิมเติม จึงเสนอให้ มีการลงมติ วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือ
หุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะพิจารณาแต่งตังเป็ นรายบุคคล ทังนีกรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีสว่ น
ได้ เสียจะต้ องงดออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตนเอง
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

หน้ า 6

มติทีประชุม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิแต่งตังกรรมการบริ ษัทแทนกรรมการทีพ้ นจาก
ตําแหน่งตามวาระทัง 3 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทต่ออีกวาระหนึงดังนี
(1) นายชะฤทธิ พงศ์อนุตรี ตําแหน่ง กรรมการโดยทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
(2)

ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

415,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเป็ น

-

%

นายวีระพล หรื อตระกูล ตําแหน่ง กรรมการอิสระ โดยทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

วาระที 6

เสียง

นายเจษฎาวัฒน์ เพรี ยบจริ ยวัฒน์ ตําแหน่ง กรรมการอิสระโดยทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย

(3)

415,839,086

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเป็ น

-

%

พิจารณาและอนุมัติการเพิมจํานวนกรรมการ และแต่ งตังกรรมการเข้ าใหม่
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร แจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือรองรับการขยายการ
ดําเนินธุรกิจของบริ ษัท จึงขอเสนอต่อทีประชุมผู้ถือหุ้น เพือพิจารณาอนุมตั ิเพิมจํานวนกรรมการ จากเดิม 9 ท่าน
เป็ น 10 ท่าน และแต่งตังกรรมการเข้ าใหม่ ได้ แก่ นายสมบัติ สุนนั ทพงศ์ศกั ดิ เพิมอีกจํานวน 1 ท่าน(ปรากฏตามสิ ง
ทีส่งมาด้วย 4)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
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คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิเพิมจํานวนกรรมการจากเดิม 9 ท่านเป็ น 10 ท่าน
และแต่งตังกรรมการเข้ าใหม่ ได้ แก่ นายสมบัติ สุนนั ทพงศ์ ศักดิ เพิมอีกจํ านวน 1 ท่าน เนืองจากเป็ นผู้มีความ
เหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535 (และทีแก้ ไขเพิมเติม)
และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนทีเกียวข้ อง ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทน รวมทังคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ สอบถามต่อทีประชุม ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่าน
ผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม กรุ ณาแนะนําตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคําถามหรื อความเห็นเพิมเติม
จึงเสนอให้ มีการลงมติ วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ ดังนี
ทีประชุมมีติอนุมตั ิเพิมจํานวนกรรมการจากเดิม 9 ท่าน เป็ นจํานวน 10 ท่าน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเป็ น

-

%

โดยมีมติแต่งตัง นายสมบัติ สุนนั ทพงษ์ ศกั ดิ ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
วาระที 7

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเป็ น

-

%

พิจารณาการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร แจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อ 21 ซึงกําหนดว่ากรรมการมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรู ปของเงินเดือน เงินรางวัล เบียประชุม
บําเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอืนตามข้ อบังคับหรื อตามทีทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และ
เพือเป็ นไปพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535(และทีแก้ ไขเพิมเติม) มาตรา 90 ซึงห้ ามมิให้ บริ ษัท
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จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอืนใดให้ แก่กรรมการเว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับของบริ ษัทในกรณีทีข้ อบังคับ
ของบริ ษัทมิได้ กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้ เป็ นไปตามมติของทีประชุมผู้ถือหุ้นซึงประกอบด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560 เท่ากับปี 2559
ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนีการจ่ายเบียประชุมให้ อยู่ภายใต้ เงือนไขและข้ อกําหนดตามทีคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทน ได้ เห็นชอบแล้ วดังนี
ค่ าเบียประชุม(เฉพาะกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม)
การประชุมคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ

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

ประธานกรรมการ
20,000
กรรมการ
15,000
ทังนี คณะกรรมการบริ หาร รวมถึงกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารจะไม่ได้ รับค่าตอบแทนทีเป็ นค่าเบียประชุม
-

นายปริ พล ธนสุกาญจน์ สอบถามต่อทีประชุม ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่าน
ผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม กรุ ณาแนะนําตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคําถามหรื อความเห็นเพิมเติม
จึงเสนอให้ มีการลงมติ วาระนีต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของ
ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2560
เท่ากับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท ทังนี การจ่ายเบียประชุมให้ อยูภ่ ายใต้ เงือนไขและข้ อกําหนดตามที
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดค่าตอบแทนได้ เห็นชอบแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเป็ น

-

%
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วาระที 8

พิจารณาการแต่ งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี 2560
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ กรรมการบริ ษัท/ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร แจ้ งต่อทีประชุมว่า เพือเป็ นไปตามข้ อบังคับ
บริ ษัท ข้ อ 27และเพือเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และทีแก้ ไขเพิมเติม มาตรา 120
ซึงให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการ
แต่งตังผู้สอบบัญชีจะแต่งตังผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ และมาตรา 121ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการพนักงาน
ลูกจ้ างหรื อผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าทีใดๆของบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังนายบุญเลิศ กมลชนกกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที5339 และ/หรื อ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาต เลขที3760 และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที4298ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด (PwC)เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทประจําปี 2560และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 4,000,000บาท ตามข้ อเสนอ
ของคณะกรรมการตรวจสอบทีได้ พิจารณากลันกรองอย่างเหมาะสมและคณะกรรมการบริ ษัทได้ เห็นชอบแล้ ว
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2560 (บาท)
ปี 2559 (บาท)
(บมจ. เวนเจอร์ อินคอร์ ปอเรชัน และบริษัทย่ อย)
ค่าตรวจสอบงบการเงินระหว่างกาล/ไตรมาส
1,080,000.00
900,000.00
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี
2,920,000.00
2,100,000.00
รวม
4,000,000.00
3,000,000.00
(หมายเหตุ: ค่าสอบบัญชี ทีเสนอสําหรับปี 2560 จํ านวน 4,000,000บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื นๆ เช่น ค่าเดิ นทาง
ค่าไปรษณีย์ ค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ งจะขอเบิ กตามจํ านวนทีจ่ายจริ ง)
ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิ น
ของบริ ษัท
นายปริ พล ธนสุกาญจน์ สอบถามต่อทีประชุม ว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการซักถามประการใดหรื อไม่ หากท่าน
ผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการซักถาม กรุ ณาแนะนําตัวก่อนการสอบถาม ปรากฏว่า ไม่มีคําถามหรื อความเห็นเพิมเติม
จึงเสนอให้ มีการลงมติ วาระนีต้ องได้ รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํ านวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้น
ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติทีประชุ ม อนุมัติแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรั บปี 2560โดยอนุมัติแต่งตัง
นายบุญเลิศ กมลชนกกุลผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 5339และ/หรื อ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที 3760และ/หรื อ นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 4298 ของบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จํากัด(PwC)เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2560 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
เป็ น จํ า นวนเงิ น ไม่เ กิ น 4,000,000บาท ตามที ผู้ส อบบัญ ชี เ สนอมา(โดยไม่ รวมค่ าใช้ จ่ ายอื นๆ เช่ น ค่ าเดิ นทาง
ค่ าไปรษณี ย์ ค่ าโทรสาร ค่ าล่ วงเวลา ซึ งจะขอเบิ กตามจํ านวนที จ่ ายจริ ง) ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
วาระที 9

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

-

เสียง

คิดเป็ น

-

%

515,839,086

เสียง

คิดเป็ น

100.00

%

15,250,500

เสียง

คิดเป็ น

-

%

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
ประธานแจ้ ง ต่อ ที ประชุม ว่า บริ ษั ท ได้ มี ก ารบัน ทึก ภาพการประชุม สามัญ ผู้ถื อหุ้น ประจํ า ปี 2560 ในลัก ษณะ
สือวิ ดี ทัศ น์ (VDO) เพื อเป็ น ข้ อ มูล ให้ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น ทังนี บริ ษั ท จะเผยแพร่ แ ก่ ผ้ ูถื อ หุ้น บนเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท
ในลําดับต่อไป
เมื อไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใดซัก ถามหรื อ เสนอเรื องอื นใดให้ ที ประชุม พิ จ ารณา ประธานกล่า วขอขอบคุณ ผู้ถื อ หุ้น
ทีเข้ าร่วมประชุม

ปิ ดประชุมเวลา 15.13 น.

(ลงชือ) ………………………………….ทําหน้ าทีประธานในทีประชุม
(นายนนท์จิตร ตุยานนท์)
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